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Roleta materiałowa dachowa FANTAZJA / WERSO
UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA PRODUKTU

Instrukcja u¿ytkowania i pielêgnacji rolet materia³owych dachowych

1. U¿ytkowanie rolety materia³owej
ź Do obs³ugi rolety materia³owej s³u¿y listwa dolna.
ź Roleta powinna byæ delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania za listwê doln¹.
ź Po przesuniêciu listwy dolnej w górê lub w dó³ roleta zatrzyma siê samoczynnie w ¿¹danym

po³o¿eniu.
ź W przypadku okien wystawionych na du¿e nas³onecznienie zalecamy pozostawienie rolety w

pozycji niedomkniêtej dla unikniêcia wybrzuszania siê materia³u (w szczególnoœci
podgumowanego) pod wp³ywem gor¹cego powietrza.
ź W okresie grzewczym zalecamy pozostawianie rolety w pozycji niedomkniêtej dla unikniêcia
nadmiernego skraplania siê pary wodnej.
2. Pielêgnacja rolety materia³owej
ź Kasetka rolety oraz prowadnice mog¹ byæ czyszczone w ten sam sposób, jak ramy okienne.
ź Mechanizm rolety nie wymaga ¿adnej konserwacji.
ź Zakurzenie materia³u rolety mo¿na usun¹æ przez delikatne przeczyszczenie such¹ czyst¹ szczotk¹

do tkanin, such¹ czyst¹ œciereczk¹ lub przez odkurzenie odkurzaczem nastawionym na minimalny
ci¹g z u¿yciem odpowiedniej nasadki.
ź Materia³ rolety nie powinien byæ czyszczony z u¿yciem jakichkolwiek œrodków czyszcz¹cych.
Lekkie zabrudzenia mo¿na usun¹æ na sucho jak opisano powy¿ej.
3. Niew³aœciwe u¿ytkowanie
Producent rolety nie odpowiada za uszkodzenia wynikaj¹ce z niew³aœciwego jej u¿ytkowania,
a w szczególnoœci za:
ź Uszkodzenia mechaniczne.
ź Utratê estetyki lub koloru materia³u rolety w wyniku niew³aœciwego czyszczenia.
ź Utratê estetyki lub koloru materia³u rolety powsta³e jako skutek skraplania siê pary wodnej na
szybie.
ź Zerwanie spe¿yny mechanizmu rolety na skutek szarpania przy obs³udze rolety.
ź Zagniecenie materia³u rolety.
ź Gwarancji producenta nie podlega równie¿ zabrudzenie rolety wynikaj¹ce z warunków
panuj¹cych w pomieszczeniach gdzie roleta zosta³a zamontowana: szczególnie szkodliwy jest
dym tytoniowy, t³uste opary kuchenne oraz opary aktywne chemicznie.
ź Niewskazane jest stosowanie szczególnych typów materia³ów roletowych (np. materia³ów
podgumowanych) w kuchniach, ³azienkach, toaletach, p³ywalniach i innych pomieszczeniach
o du¿ej wilgotnoœci.
ź Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu rolety lub jej konstrukcji.
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