NORĀDĪJUMI ALUMĪNIJA HORIZONTĀLO ŽALŪZIJU UZSTĀDĪŠANAI
Uzstādīšana:

SIA „ALAN Ltd”
Rīgā , Grenču ielā 1a, t. 7062929
Servisa daļa t. 7062959

A –VARIANTS STARP LOGIEM (zīm 1-7)
- Atskrūvēt loga rāmi
- Izurbt divus urbumus Ø 6mm vienu virs otra, ar tādu aprēķinu, lai
rāmja ārpusē tos nosegtu detaļa 3, bet iekšpusē tie būtu vienā līmenī ar
žalūzijas pamatsliedi (7.zīm.)
- Žalūzijas galos nostiprināt kronšteinus1, vai nu iebīdot no malas vai
iespiežot no augšas 1.zīm. , tajos ieāķēt stiprinājuma plāksnītes 2. (2. un
7.zīm)
- Zemākajā urbumā ievērt žalūziju aukliņas 5, augšējā – žalūziju
elastīgo pārvadu. No pretējās puses aukliņas izver caur detaļas 3 atsperi
(nedrīkst aukliņas nogriezt īsākas, pirms žalūzija nav pilnīgi uzstādīta un
nolaista uz leju), bet elastīgo pārvadu caur detaļas 3 augšējo urbumu. (4.
un 7.zīm)
- Nostiprina žalūzijas, kā arī pārējos elementus kā parādīts no 3. līdz
7.zīm.
B - VARIANTS PRIEKŠĀ LOGAM (zīm. 8)
- Nostiprina kronšteinu 8, kuri ir universāli stiprināmi gan pie loga, gan
loga ailē.
- Pie atvērtiem kronšteiniem ar spēku piespiež žalūzijas augšējo sliedi
un nofiksē ar kronšteina kustīgo sviru līdz atdurei virzienā pa kreisi.
- Ieāķē regulēšanas nūju.
- Pavelkot aiz aukliņas 5a un turot to 450 leņķī pret žalūzijas malu, tā
tiek noņemta no fiksācijas. ( 8.zīm.)
Lietošanas un kopšanas norādījumi:
1. Žalūziju kopšanai iesakām izmantot sauso kopšanas paņēmienu (ar putekļu sūcēju vai birstīti), taču var tīrīt arī ar ūdenī samitrinātu drāniņu.
2. Logu rokturi un uz palodzes novietoti priekšmeti nedrīkst traucēt žalūziju darbībai.
3. Nav ieteicams žalūzijas pacelt aizvērtā stāvoklī.
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: starplogu žalūzijām- stiprināšanas kronšteini (det1,2),elastīgais pārvads (det.3),elastīgā nūjiņa (det.9), striķa atsaite (det.7), elastīgās nūjiņas
fiksators(det.6),striķa uzgalis(det.11), skrūvīšu komplekts, instrukcija, žalūzijām, kuras uzstāda priekšā logam – universālie kronšteini, skrūves, dībeļi, instrukcija.

