
NORĀDĪJUMI KASEŠU RULLO ŽALŪZIJU 
UZSTĀDĪŠANAI

Lietošana:  koka, plastmasas, alumīnija logiem un durvīm. 
Kasete un sānu vadotnes izgatavotas no alumīnija, pārējās detaļas no 
plastmasas.
Sānu vadotnes un kasete dod iespēju maksimāli ierobežot saules 
gaismas iekļūšanu telpās, kā arī atvērt logu vēdināšanas režīmā kopā 
ar žalūziju.

Uzstādīšana:
1. Noņem dekoratīvos sānu vāciņus (1) un pieskrūvē kaseti (2) 
pie stikla līstes.

2. Uzliek atpakaļ dekoratīvos sānu vāciņus.

3. Nolaiž žalūzijas audumu līdz apakšējai stikla līstei, šādā                     
pozīcijā ķēdei uzliek apakšējā stāvokļa atduri (3).
4. Lai precīzi varētu pieregulēt žalūzijas augšējo atduri, 
komplektā esošā ķēde ir garāka kā nepieciešams. Lieko ķēdi 
nogriež pie augšējā ķēdes savienotāja (3) tā, lai augšpusē, 
ievelkot žalūziju materiālu kasetē, ķēdes savienotājs atduras 
pret dekoratīvo sānu vāku (1).
5. Pie loga rāmja vai stikla līstes  (pēc izvēles), tajā pašā pusē 
kur ķēde, pieskrūvē ķēdes turētāju (4). 
6. Sānu vadotnes (5) piezāģē vajadzīgajā garumā  (vadotne 
sākas zem dekoratīvā sānu vāciņa (1) un beidzas līdz ar    

                                                               apakšējās stikla līstes ārējo malu).
7. Rūpīgi attauko loga līstes, noņem līmlentei aizsargplēvi un pielīmē sānu vadotnes pie loga stikla 
līstēm, stingri piespiež pie līmējošās virsmas un minūti patur.

 Lietošanas un kopšanas noteikumi:
1. Kopšanai iesakām izmantot sauso tīrīšanu - ar putekļu slotiņu vai putekļu sūcēju. Rullo žalūziju 
aizliegts mērkt ūdenī, jo audums var zaudēt impregnāciju.
2. Rullo žalūzija nav paradzēta lietošanai mitrās telpās.
3. Žalūziju tuvumā neturēt siltumu izstarojošas ierīces: elektriskos sildītājus, tējkannas u.t.t.
4. Neiesakām lietot rullo žālūzijas, ja uz stikla krājas kondensāts, jo audums var pielipt pie stikla.

Žalūziju tehniskās apkopes nepieciešamības gadījumā sazināties ar 
SIA  “ALAN Ltd”, ALANDEKO, Rīgā, Grenču ielā 1a, 
Tālr. 67062929, Servisa daļas tālr. 67062959, e-pasts: klienti@alan.lv

Garantija:
Preces izgatavošanas zīmogs apliecina 24 mēnešu garantiju, ja izstrādājuma lietošanā ir ievēroti 
iepriekš minētie noteikumi un pircējs savlaicīgi veicis pilnu pasūtījuma apmaksu.
Komplektā ietilpst: kasetes žalūzija: 1 gab., sānu vadotnes: 2 gab., ķēdes turētājs: 1 gab., ķēdes 
savienotājs/augstuma ierobežotājs: 2 gab., skrūves: 5 gab., instrukcija: 1 gab. .
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