INSTRUKCJA

®

UŻYTKOWANIA
P

R O D U K T U

Roleta materiałowa, tkaniny DZIEŃ/NOC
UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA PRODUKTU

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji rolet materiałowych
z tkaninami tradycyjnymi i tkaninami DZIEŃ/NOC
1. Użytkowanie rolety materiałowej
ź Do obsługi rolety materiałowej służy łańcuszek.
ź Roleta powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania za łańcuszek.
ź Górny i dolny punkt zatrzymania rolety są regulowane poprzez odpowiednio zamontowane

spinki łańcuszka rolety. Jeśli na skutek użycia nadmiernej siły lub na skutek celowego działania
spinki zostaną usunięte, roleta może zablokować się w kasecie lub może dość do oderwania się
materiału rolety od rurki nawojowej.
ź Spinki łączące łańcuszek rolety mogą się rozpiąć przy mocniejszym szarpnięciu za łańcuszek. Jest
to uwarunkowane dyrektywą UE 2001/95/WE. Należy je spiąć we własnym zakresie.
ź W okresie grzewczym zalecamy pozostawianie rolety w pozycji niedomkniętej dla uniknięcia
nadmiernego skraplania się pary wodnej.
2. Pielęgnacja rolety materiałowej
ź Kasetka rolety oraz prowadnice mogą być czyszczone w ten sam sposób, jak ramy okienne.
ź Mechanizm rolety nie wymaga żadnej konserwacji.
ź Zakurzenie materiału rolety można usunąć przez delikatne przeczyszczenie suchą czystą szczotką

do tkanin, suchą czystą ściereczką lub przez odkurzenie odkurzaczem nastawionym na minimalny
ciąg z użyciem odpowiedniej nasadki.
ź Materiał rolety nie powinien być czyszczony z użyciem jakichkolwiek środków czyszczących.
Lekkie zabrudzenia można usunąć na sucho jak opisano powyżej.
3. Niewłaściwe użytkowanie
Producent rolety nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego jej użytkowania,
a w szczególności za:
ź Uszkodzenia mechaniczne.
ź Utratę estetyki lub koloru materiału rolety w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
ź Utratę estetyki lub koloru materiału rolety powstałe jako skutek skraplania się pary wodnej na
szybie.
ź Zerwanie łańcuszka na skutek szarpania przy obsłudze rolety.
ź Zagniecenie materiału rolety.
ź Gwarancji producenta nie podlega również zabrudzenie rolety wynikające z warunków
panujących w pomieszczeniach gdzie roleta została zamontowana: szczególnie szkodliwy jest
dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemicznie.
ź Niewskazane jest stosowanie szczególnych typów materiałów roletowych (np. materiałów
podgumowanych) w kuchniach, łazienkach, toaletach, pływalniach i innych pomieszczeniach
o dużej wilgotności.
ź Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu rolety lub jej konstrukcji.
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