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KALLIPSO INSTRUKCJA MONTAŻU ŻALUZJI DREWNIANEJ - ZD 50

MIEJSCE MONTAŻU WIESZAKÓW 
NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ WIESZAKÓW

PRAWIDŁOWY MONTAŻ WIESZAKÓW

1

2

1a

3

4

5b

5

5a

RODZAJE I MIEJSCA MONTAŻU WIESZAKÓW
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CZĘŚCI 

2 x

 2 x  2 x

NARZĘDZIA 

WIESZAKI GÓRNE UCHWYTY DOLNE 

ILOŚĆ WIESZAKÓW ZALEŻNA OD SZEROKOŚCI ŻALUZJI

SZEROKOŚĆ ŻALUZJI ORAZ ILOŚĆ WIESZAKÓW
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UWAGA 

W pewnych okolicznościach małe dzieci mogą zaplątać się w pętle utworzone przez 
elementy sterowania produktem, takie jak sznurki lub łańcuszki.
Dla zmniejszenia ryzyka zaplątania, łańcuszki oraz sznurki należy umieszczać 
w miejscach niedostępnych dla dzieci m.in. z dala od foteli i łóżeczek dziecięcych. Nie 
należy wiązać sznurków tak, aby tworzyły pętle.  Zalecamy korzystanie z elementów 
zabezpieczających, które stanowią standardowe wyposażenie zestawu do montażu.

Pomiar i montaż

· Dokonanie pomiaru oraz montażu powinien dokonywać przeszkolony montażysta.
· Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadliwy pomiar lub montaż.

Użytkowanie

· Do ustawiania kąta nachylenia lameli oraz podnoszenia i opuszczania
służą sznurki i/lub pokrętło sterujące.
· Podnosić i opuszczać żaluzję można tylko do uzyskania oporu.
W innym przypadku grozi to uszkodzeniem mechanizmów.
· Użytkować żaluzję można tylko wtedy gdy w zasięgu pracy produktu nie znajdują się
żadne przeszkody.
· W przypadku błędnego działania żaluzji fakt ten należy zgłosić sprzedawcy.

Pielęgnacja produktu

· Żaluzje należy przynajmniej raz w miesiącu delikatnie odkurzać lub czyścić za pomocą
miękkiej szmatki.
· Podczas np. remontów lub dużego zapylenia pomieszczenia należy żaluzję zdemontować.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

· Zerwanie sznurka oraz drabinki w wyniku niewłaściwego użytkowania.
· Niezgodne z przeznaczeniem miejsce montażu tj. w pomieszczeniach o dużej 
wilgotności, w pobliżu źródeł ciepła gdzie następuje deformacja lameli.
· Za uszkodzenia środkami chemicznymi itp.
· Przerabianie oraz naprawianie dokonywane przez klienta w wyniku, których nastąpiło 
uszkodzenie żaluzji.
· Zadrapania powierzchni lakierniczej oraz uszkodzenia elementów tekstylnych w czasie 
rozpakowywania produktu.
· Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu.
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