Jei virvelių fiksatorius nutrūko:
Išpainiokite ir išpinkite virveles.
2 virvelės: Spauskite virvelių fiksatorių tol, kol jis
visiškai užsidarys.
3 virvelės: Laisvą virvelę įdėkite į ertmęvienoje
virvelių fiksatoriaus pusėje ir spauskitevirvelių
fiksatorių tol, kol jis visiškai užsidarys.
4 virvelės: Vieną laisvą virvelę įdėkite į ertmę
vienoje virvelių fiksatoriaus pusėje, o kitą laisvą
virvelę įdėkite į ertmę kitoje virvelių fiksatoriaus
pusėje ir spauskite virvelių fiksatorių, kol jis
visiškai užsidarys.
Jei abejojate, ar virvelių fiksatorius tinkamai
sudėtas, galite patikrinti įdėdami ranką tarp
virvelių ir traukdami žemyn. Fiksatorius turėtų
nutrūkti esant minimaliai jėgai. Jei fiksatorius
nenutrūksta, pririškite virveles vaikams
nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite su
kompetentinga su žaliuzėmis dirbančia įmone,
kad sutaisytų žaliuzes.
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Nutrūkstantis virvelių fiksatorius yra iš anksto
pritvirtintas prie pakėlimo virvelių, todėl jis
saugiai nutrūksta, pašalindamas bet kokias
pavojingas kilpas, jei virvelės veikiamos
horizontalia jėga.
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NUTRŪKSTANTIS VIRVELIŲ FIKSATORIUS

PRIEŠ NAUDOJANTIS ŠIUO PRODUKTU, PRAŠOME PERSKAITYTI
INSTRUKCIJĄ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Norėdami pakreipti žaliuzes: Kad
pakreiptumėte juosteles į pozicijas
“atverta” arba “užverta”, patraukite
reikiamą virvelę.

Pakreipimo
Virvelė

Produktas techninės priežiūros nereikalauja,
tačiau rekomenduojame reguliariai atlikti
vizualines patikras, kad įsitikintumėte, jog
komponentai nėra pažeisti ir nesukelia
sunkumų naudojantis produktu ar saugos
rizikos.

Pakėlimo
Virvelė

Jei reikalingas techninis aptarnavimas,
rekomenduojame, kad darbus nedelsiant atliktų
kompetentinga įmonė, dirbanti su žaliuzėmis.

child
SAFE

Siekiant, kad žaliuzės tarnautų ilgiau, prieš
pakeldami ar nuleisdami, pakreipkite jas į
horizontalią poziciją.
Norėdami nuleisti žaliuzes: Švelniai tempkite
pakėlimo virvelę žemyn link žaliuzės vidurio, kol
virvelės fiksatorius atsileis.
Norėdami pakelti žaliuzes: Traukite pakėlimo
virvelę žemyn, kol žaliuzės pasieks norimą
aukštį.
Norėdami užfiksuoti virveles: Patempkite
pakėlimo virvelę link žaliuzės išorės ir
atleiskite. Virvelė automatiškai užsifiksuos.

DĖMESIO
Maži vaikai gali pasismaugti įsipainioję į virvelių, grandinėlių, kopėtėlių ar vidinių produkto
valdymo mechanizmo virvelių kilpas.
Norėdami to išvengti, laikykite virveles mažiems vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Virvelės gali apsivyti apie vaiko kaklą.
Patraukite lovas, loveles bei kitus baldus toliau nuo langų uždengimų
virvelių.
Nesuriškite virvelių tarpusavyje. Įsitikinkite, kad
virvelės nesusipynę ir nesusidarė kilpos.

Medinės horizontaliosios žaliuzės
TVIRTINIMO INSTRUKCIJA (1.1)
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ŽALIUZIŲ DETALĖS
Laikikliai

1 ŽINGSNIS

2 ŽINGSNIS

3 ŽINGSNIS

4 ŽINGSNIS

5 ŽINGSNIS

Šį produktą montuoti
turėtų kompetentingas
asmuo.

Šių žaliuzių
montavimo aukštis
neturėtų būti
mažesnis kaip
1500 mm nuo grindų.

CENTRINIAI LAIKIKLIAI

KARNIZO TVIRTINIMAS

SAUGUMO MECHANIZMAS

Platesnėms žaliuzėms
reikalinga atrama centre, tam
skirti centriniai laikikliai. Prieš
tvirtindami, sulygiuokite centrinio
laikiklio viršų su viršutiniu
tvirtinimo laikikliu. Tvirtinkite
taip, kad didesnis centrinio
laikiklio galas butų viršuje,
viršutinio profiliu centre bei
nekliudytų juostelių kopėtėlių.

DVIGUBAS UŽRAKTAS

Virvelių saugos laikiklis – Virvelių
laikiklis turi būti tvirtinamas kaip
įmanoma arčiau karnizo ir visais
atvejais ne mažesniame kaip 1500
mm aukštyje nuo žemės.

ir

IŠORĖJE
Jei žaliuzės bus tvirtinamos
lango išorėje, įsitikinkite, kad
C matmenys atitinka. Sekite
„PRIEKINIO TVIRTINIMO“
instrukcijas. C apskaičiavimo
formulė: C=(A-B)/2.

Saugos laikiklis

VIDUJE
Medsraigčiai laikikliams
(2 kiekvienam
laikikliui).
2 varžtai saugos
laikikliams.
4 varžtai apatinio
profilio fiksatoriui.

Atlikite „VIRŠUTINĮ
TVIRTINIMĄ“ prie sąramos
arba laikiklių „PRIEKINĮ
TVIRTINIMĄ“ prie lango
rėmo.

Žaliuzės Plotis

Viršutinis
Tvirtinimas

Karnizo ir šoniniai laikikliai

Apatinio profilio fiksatorius

VIRŠUTINIS TVIRTINIMAS
Išmatuokite ir pažymėkite
atstumą tarp sienos ir laikiklio
galo, įskaičiuodami kliūtis, kaip
rankenos, įsiterpiančias
tvirtinimo vietoje. Abiejose
pusėse laikikliai turėtų būti
tvirtinami 6 mm plačiau nei
žaliuzės plotis. Pridėkite
kiekvieną laikiklį į reikiamą
poziciją ir pažymėkite gręžimo
vietas. Pritvirtinkite laikiklius
pridedamais varžtais. Įsitikinkite,
kad tvirtinimo detalės tinkamos
sienai ar paviršiui, prie kurio
tvirtinate laikiklius.

ŠONINIS TVIRTINIMAS
REIKALINGI ĮRANKIAI
Atsuktuvas

Ruletė
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Grąžtas

Pieštukas

Vaikai gali pasismaugti,
jei saugumo
mechanizmas nebus
sumontuotas. Visuomet
naudokite saugumo
mechanizmą, kad
virvelės ir grandinėlės
vaikams nebūtų
pasiekiamos.

Pridėkite kiekvieną laikiklį į
reikiamą poziciją ir
pažymėkite gręžimo vietas.
Pritvirtinkite laikiklius
pridedamais varžtaIs.
Įsitikinkite, kad tvirtinimo
detalės tinkamos sienai ar
paviršiui, prie kurio tvirtinate
laikiklius.

Kai žaliuzės nenaudojamos,
virvelė turi būti visiškai apvyta
aplink saugumo laikiklį.
Pasinaudokite žemiau esančia
lentele, kad nustatytumėte
atstumą tarp laikiklių, reikalingą
tam, kad virvelės visiškai
apsivytų, kai žaliuzės pakeltos.

KARNIZO LAIKIKLIS
(PASIRINKTINAI)

CENTRINIAI LAIKIKLIAI

Atidarykite kvadratinių laikiklių
angas ir įstatykite viršutinį profilį,
tuomet uždarykite laikiklius.

PRIEKINIS TVIRTINIMAS
Abiejose pusėse laikikliai
turėtų būti tvirtinami 6 mm
plačiau nei žaliuzės plotis.
Pridėkite kiekvieną laikiklį į
reikiamą poziciją ir pažymėkite
gręžimo vietas. Pritvirtinkite
laikiklius pridedamais varžtais.
Įsitikinkite, kad tvirtinimo detalės
tinkamos sienai ar paviršiui, prie
kurio tvirtinate laikiklius.

Pašalinkite plastiką nuo dvigubo
užrakto, esančio ant viršutinio
profilio. Uždėkite karnizą tinkama
padėtimi ir 5 sekundes tvirtai
spauskite prie dvigubo užrakto,
kad pritvirtintumėte karnizą.

Naudokite pridedamus varžtus,
kad pritvirtintumėte saugos
laikiklį prie sienos.

Prisukite karnizo laikiklius prie
galinės pusės ir viename
lygmenyje pritvirtinkite prie
karnizo, naudodami
pridedamus varžtus.

Žaliuzės
aukštis

*Atstumas tarp
virvelės laikiklių
(nuo centro iki centro)

1-1000 mm

100 mm

1001-2000 mm

150 mm

2001-3000 mm

300 mm

Pridėkite saugumo laikiklį prie
sienos norimoje pozicijoje ir
pieštuku pažymėkite angų vietas.
(Pastaba: iš viso galima apvyti
17 m ne daugiau kaip 2,8 mm
storio virvelės).

Kopėtėlių
skaičius

Šoniniai
laikikliai

Centriniai
laikikliai
(pridedami)

2

2

0

3

2

1

4

2

2

5

2

3

6

2

4

APATINIO PROFILIO
LAIKIKLIS
(PASIRINKTINAI)
Apatinio profilio fiksatorius:
dviem mažais varžtais
priveržkite apatinio profilio
fiksatorius prie lango ar
sienos. Įstatykite laikiklio
antgalius į angą bėgelio
apačioje.

Prikabinkite karnizo laikiklį su
pritvirtintu karnizu prie viršutinio
profilio viršaus.
Atstumas tarp
virvelės laikiklių

KARNIZO ŠONAI
(PASIRINKTINAI)
Jei prie jūsų žaliuzių pridedami
karnizo šonai, įstumkite karnizo
šoninį laikiklį į karnizo griovelį.
Įstatykite kitą karnizo laikiklio
galą į karnizo šoną ir sulyginkite
kraštą. Prisukite kitą karnizo
laikiklio gala prie karnizo šono.

Pažymėkite angų vietas ir
išgręžkite.

Aštuoniuke apvykite
virveles apie saugos
laikiklius.
Kai virvelės visiškai
apvytos, įsitikinkite, kad jos
saugiai pritvirtintos ir
patraukus bet kurią virvelę,
jos neatsileidžia.

TVIRTINIMO INSTRUKCIJA: „TIMBERLUX“
MEDINĖSBLINDS
HORIZONTALIOSIOS ŽALIUZĖS
WOOD VENETIAN
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