
Montáž fotožaluzie

Potřebné pomůcky
K instalaci fotožaluzií budete potřebovat příklepovou vrtačku a šroubovák, vruty, hmoždinky. Klipy vám zašleme spolu se žaluzií.

Postup při montáži do stropu
   1. Dle počtu dodaných klipů navrtejte daný počet otvorů pro hmoždinky o průměru 8mm. 
       Vzdálenost otvorů musí být minimálně 7 cm od zdi, aby nebylo bráněno otáčení lamel. [obrázek 1]
   2. Do otvorů zatlučte hmoždinky a pomocí vrutů připevněte klipsy. [obrázek 1]
   3. Do připravených klips nacvakněte horní garnýž. [obrázek 3]
   4. Zavěste dodané lamely na háčky garnýže. [obrázek 4]
   5. Do spodní kapsy každé lamely nasuňte dodané závaží tak, aby držák řetízku byl nahoře. [obrázek 5]
   6. Spojte závaží jednotlivých lamel spojovacím řetízkem. [obrázek 6]

Postup při montáži do zdi
   1. Dle počtu dodaných klipsů a úhelníků navrtejte do zdi daný počet otvorů pro hmoždinky o průměru 8mm. [obrázek 2]
   2. Do otvorů zatlučte hmoždinky a připevněte do nich úhelníky. [obrázek 2]
       Pokud potřebujete od stěny větší rozestup (překážející okno a podobně), použijte nástavnou součastku úhelníku ke zvětšní   
       rozestupu detail.
   3. Do úhelníků přišroubujte klipsy. [obrázek 2]
   4. Do připravených klips nacvakněte horní garnýž. [obrázek 3]
   5. Zavěste dodané lamely na háčky garnýže. [obrázek 4]
   6. Do spodní kapsy každé lamely nasuňte dodané závaží, aby držák řetízku byl nahoře. [obrázek 5]
   7. Spojte závaží jednotlivých lamel spojovacím řetízkem. [obrázek 6]

Obsluha fotožaluzie
    * Natáčení lamel se provádí ovládacím řetízkem, lamely je možno otáčet o 180°.
    * Schema správného stahování žaluzie Schema nesprávného stahování žaluzie Stahování lamel se provádí pomocí ovládací šňůrky, 
      při stahování žaluzií musí být lamely natočeny kolmo k pojezdovému profilu. Častým stahováním při špatně natočených lamelách 
      se zkracuje životnost žaluzie!
    * Stahovací šňůrka i ovládací řetízek se uvádí do činnosti stejnoměrným tahem bez trhání. Při odporu je vhodné nejdříve vyzkoušet, 
       zda pohybu nepřekáží cizí těleso.
    * Vzhledem k tomu, že každá lamela je proti poškození jištěna třecí spojkou, je při nesprávné manipulaci možné, že se některá 
       lamela otočí jinak než ostatní. Tyto chyby natočení lze lehce spravit tak, že žaluzii 2 x protočíme o celých 180°.
    * Při úplném zatažení lamel dále netahejte za ovládací řetízek ve směru zavírání,mohlo by dojít k poškození ovládacích prvků.

Údržba fotožaluzie
Vertikálnífotožaluzie běžně nevyžadují mimořádnou údržbu:
    * Látkové lamely fotožaluzie jsou vyrobeny s matriálu odpuzujícího nečistoty! 
    * Lamely můžete čistit pomocí prachovky nebo vysavače. Lamely čistěte opatrně, aby nedošlo k jejich poškrábání, pomačkání nebo 
       jinému poškození
    * Všechny profily (garnýž, části ovládání, atd.) čistěte mechanicky vlhkou houbou nebo měkkou textilní tkaninou pomocí mýdlového 
       roztoku.
    * Jelikož při použivání vertikální žaluzie dochází k tření nesourodých materiálu mechanizmu, může postupem času dojít ke zvýšené  
       hlučnosti mechanizmu nebo k jeho ztíženému chodu, v tom případě doporučujeme garnýž mírně promazat čirým mazivem  
    * Vyjímečně může ke zvýšené hlučnosti nebo ztíženému chodu docházet i při natáčení lamel, pak je vhodné odšroubovat boční kryt 
      garnýže (na straně ovládání) a v něm vysunout a zase zasunout ozubené kolečko.
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