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        Lai uzstādītu žalūzijas: 

  1.Pielieciet žalūzijas vietā kur Jūs vēlaties tās stiprināt,  

pārliecinieties, ka tās ir  novietotas līmeniski un centriski . 

 Ar zīmuli atzīmējiet abās pusēs žalūzijai, lai zinātu kur pieskrūvēt kronšteinus. 

  2.Vispirms vienam kronšteinam  ar zīmuli atzīmējiet skrūvju stiprināšanas vietas. 

  3.Saurbiet urbumus un pieskrūvējiet kronšteinu.(Stiprināšanai reģipsī izmantojiet speciālos savelkamos metāla dībeļus) 

  4.Kad pirmais kronšteins ir piestiprināts, tajā ielieciet žalūzijas augšējo sliedi uz kuras otra gala ir uzlikts otrs kronšteins. Uzmanīgi atzīmējiet 

stiprinājuma vietu otram kronšteinam. Saurbiet urbumus un pieskrūvējiet otru kronšteinu.Lūdzu pārliecinieties vai otrais kronšteins ir vienā līmenī ar 

pirmo kronšteinu  un vai sāniski ir pareizais attālums. 

  5.Uzlieciet uz augšējās sliedes plastmasas klipšus( karnīzes stiprināšanai). 

  6.Iebīdiet augšējo sliedi  kronšteinos. 

  7.Iebīdiet kronšteinos fiksējošās plāksnītes. 

  8.Ielieciet karnīzi plastmasas klipšos. Ja žalūzija tiek stiprināta  loga ailē, tad karnīze nosedz tikai augšējās sliedes priekšpusi, bet, ja žalūzija tiek 

stiprināta  pie griestiem, tad karnīze nosedz augšējo sliedi arī no sāniem. 

  9.Nogrieziet  vajadzīgajā garumā  striķus žalūziju pacelšanai un sletu pagriešanai. (Žalūzijām ir jābūt nolaistā  stāvoklī) 

10.Uz striķu galiem uzveriet koka bumbuļus un striķu galos sasieniet mezglu.(Striķiem ar kuru palīdzību tiek pagriezti sleti, koka bumbulis ir katra striķa 

galā, bet striķi , kurus izmanto žalūziju pacelšanai,  tiek visi kopā ievērti vienā koka bumbulī) 

 
         Lietošanas un kopšanas  noteikumi: 

1. Kopšanai  iesakām izmantot tikai sauso kopšanas paņēmienu  - ar putekļu slotiņu vai putekļu sūcēju. 

2. Nerekomendējam žalūzijas uzstādīt mitrās telpās. 

3. Neturēt žalūziju tuvumā elektriskos sildītājus, elektriskās tējkannas vai kafijas automātus. 

4. Logu rokturi un uz palodzes  novietoti priekšmeti nedrīkst traucēt  žalūziju  darbībai. 

5. Nav ieteicams žalūzijas pacelt aizvērtā veidā. 

    Garantija:          

  Preces izgatavošanas zīmogs apliecina 24 mēnešu garantiju, ja izstrādājuma lietošanā ir ievēroti augstāk minētie noteikumi un pircējs savlaicīgi veicis pilnu 

pasūtījuma apmaksu. 

 

           Komplektā ietilpst: kronšteini , karnīze, karnīzes turētāji, koka dekoratīvie zvaniņi (3gb), skrūves , dībeļi, instrukcija. 

   Žalūzijas var uzstādīt:  

a) loga ailē 

b) pie  griestiem 

 

Atkarībā no uzstādīšanas veida , dažādi tiek veikta kronšteinu stiprināšana. 
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