
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.

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.

Więcej informacji dotyczących żaluzji znajdziesz
skanując kod poniżej!

OBSŁUGA ŻALUZJI

Pociągając sznurek w kierunku środka żaluzji możemy
podnosić lub opuszczać żaluzje.

Pociągając sznurek w przeciwną stronę blokujemy ją na
żądanej wysokości.

Obracając pokrętłem otwieramy i zamykamy lamele.

CZYSZCZENIE ŻALUZJI

Zalecamy czyszczenie żaluzji miękką ścierką lub szczotką.
Mocniejsze zabrudzenia można zmywać delikatnie
zmoczoną (nie mokrą!) gąbką.

MONTAŻ DO LISTWY PRZYSZYBOWEJ

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.

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.

W przymocowane i otwarte
uchwyty nieco pod kątem
włożyć żaluzję i zamknąć
uchwyt, przesuwając dźwignię
mocno na lewo.
Tak przymocowaną żaluzje
można już otworzyć,
opuszczając lamele. Następnie
(opcjonalnie) przymocować
linkę do prowadzenia
bocznego przy pomocy
załączonych uchwytów. Linka
jest zawsze dłuższa od żaluzji i
należy ją odpowiednio skrócić
po zamontowaniu do listwy
przyszybowej.



MONTAŻ WE WNĘCE OKIENNEJ LUB DO
ŚCIANY

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.

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

W przymocowane i
otwarte uchwyty nieco
pod kątem włożyć żaluzję
i zamknąć uchwyt,
przesuwając dźwignię
mocno na lewo.
Tak przymocowaną
żaluzje można już
otworzyć, opuszczając
lamele.

MONTAŻ DO RAMY OKIENNEJ MONTAŻ BEZINWAZYJNY

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.

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

W przymocowane i otwarte
uchwyty nieco pod kątem
włożyć żaluzję i zamknąć
uchwyt, przesuwając dźwignię
mocno na lewo.
Tak przymocowaną żaluzje
można już otworzyć,
opuszczając lamele. Następnie
(opcjonalnie) przymocować
linkę do prowadzenia bocznego
przy pomocy załączonych
uchwytów. Linka jest zawsze
dłuższa od żaluzji i należy ją
odpowiednio skrócić po
zamontowaniu do ramy
okiennej.

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. Teraz zamknij
uchwyt przesuwając
dźwignie w lewo.

Z tak założonymi
uchwytami należy
zamocować żaluzję na
skrzydle okna, dokręcając
uchwyt kluczem
imbusowym.

Tak zamocowaną żaluzję
należy można już otworzyć.
Następnie (opcjonalnie)
należy przymocować za
pomocą klucza
imbusowego na dole
skrzydła okna uchwyt do
prowadzenia bocznego a do
niego linkę stalową. Długość
linki regulujemy dopiero po
zamontowaniu
prowadzenia.


