
Szanowni Państwo,

Dziękujemy za obdarzone zaufanie i zakup żaluzji
Alucolor. 
Produkty Alucolor to oznaka nieskazitelnej jakości,
rozwiązań techniczych oraz estetycznych dla
każdego okna i nawet najbardziej wymaganego
wnętrza. 

Mamy nadzieję, że nasz wyrób będzie służył Państwu
należycie przez wiele lat.

Więcej informacji dotyczących żaluzji znajdziesz
skanując kod poniżej!

ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

Istnieje ryzyko uduszenia się przez małe dzieci pętlą
sznura, łańcuszka oraz taśmami i sznurkami sterującymi.
Małe dzieci mogą również owinąć sobie sznurek wokół
szyi. 
Aby zapobiec uduszeniu i zaplataniu się w sznurek,
należy trzymać sznurki z dala od zasięgu dzieci. Meble,
łózka i łóżeczka dzieciece znajdujace sie w poblizu
sznurków sterujacych nalezy przesunac. Nalezy
zapobiegac skrecaniu sie i tworzeniu petli ze sznurków.
Nie mozna ich ze soba wiazac. Nalezy zamontowac i
korzystac z komponentów zapewniajacych
bezpieczenstwo, zgodnie z ich instrukcja montazu.

Zgodnosc z EN 13120

OBSŁUGA ŻALUZJI

CZYSZCZENIE ŻALUZJI

Zalecamy czyszczenie żaluzji miękką ścierką lub
szczotką. Mocniejsze zabrudzenia można zmywać
delikatnie zmoczoną gąbką.

SZNUREK POKRĘTŁO

Żaluzje podniosimy pociągając w doł sznurek (trzymając za
dzwonek) natomiast opuszczamy kierując sznurkiem do
siebie. Obracając pokrętłem otwieramy i zamykamy lamele
zależnie od preferencji.

SZNUREK/PĘTLA, 3 DZWONKI

Żaluzje podnosimy pociągając pionowo w dół sznurek z
pojedynczym dzwonkiem (trzymając za dzwonek)
natomiast opuszczamy kierując sznurkiem do siebie. Za
pomocą pętli lub dwóch sznurków zakończonych
dzwonkami pociągając obracamy lamelami zależnie od
preferencji. Udzielamy Państwu 2- letniej gwarancji

na wszystkie produkty Alucolor.
Gwarancja obejmuje wady produktu
wynikające z winy producenta i udzielana
jest na podstawie dokumentu zakupu.

Żaluzja jest wyprodukowana z najwyższej
jakości komponentów. 
Dbając o Państwa zdrowie i
bezpieczeństwo materiały, z których
korzystamy są nietoksyczne i całkowicie
neutralne.

Należy pamiętać, że podczas opuszczania lub
podnoszenia żaluzji lamele powinny znajdować się w

pozycji poziomej (otwartej)!



Załóż uchwyty w pozycji otwartej na szynę górną.
Pierwszy uchwyt powinien znajdować się w pobliżu
mechanizmu obsługującego. Drugi uchwyt należy
założyć na drugim końcu listwy górnej.Pamiętaj
aby omijać komponenty, które znajdują się w
środku listwy np. przekładnia.

Postaraj się dwa uchwyty przyłożyć w skrajnych
punktach żaluzji a reszte uchwytów w miarę
podobnych odległościach.

Z tak założonymi uchwytami należy przytrzymać
żaluzję przy listwie przyszybowej i zaznaczyć
miejsca, w których będą przykręcone. 
Następnie należy zdjąć uchwyty z listwy górnej i
odpowiednio zamocować.

 

Zamontuj żaluzje na takiej wysokości aby po
całkowitym podniesieniu nie kolidowała z otwartym
oknem! 
Istotną rolę pełni tutaj pakiet.*

*Czym jest pakiet?

Żaluzja zbudowana jest z listwy górnej, dolnej oraz
lameli. Gdy składamy żaluzje w celu odsłonięcia okna
wszystkie te elementy składamy w jeden – to właśnie
nazywa się pakiet. Przy decydowaniu się na żaluzje
drewniane jest to bardzo ważny element. Określa on
czy dana żaluzja zmieści się na oknie w taki sposób
aby umożliwiała otwarcie okna.

W przymocowane i otwarte uchwyty nieco
pod kątem włożyć żaluzję i zamknąć
uchwyt, przesuwając dźwignię mocno na
lewo.

Jeżeli żaluzja została wyprodukowana z
zabezpieczeniem przed dziećmi zamontuj na
wysokości min. 150 cm od podłogi knagę.

Wysokości pakietów
Wysokość żaluzji (cm)   100  150   200   250  300
Wysokość pakietu (cm)  17     21   25,5   30    34


