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APSAUGINIŲ ŽALIUZIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA 
 

 Tai yra aukštos kokybės produktas, pagamintas pagal tikslius matmenis bei 

naudojant specialias paviršių apdirbimo technologijas. 

 Produkto matavimo, montavimo, išmontavimo ir remonto darbus atlikti gali tik 

kvalifikuotas specialistas. 

 Neteisingas montavimas gali baigtis produkto sugadinimu, turto apgadinimu ar kūno 

sužalojimu. 

 Produkto konstrukcijos pakeitimai privalo būti patvirtinti gamintojo. 

 Nenaudokite produkto, jeigu jam reikia remonto. 

 Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems dėl neteisingo ar neapdairaus 

naudojimo ir priežiūros bei šios instrukcijos nesilaikymo, garantija netaikoma.

 

Valdymas 

 

 Prieš pakeliant arba nuleidžiant žaliuzę įsitikinkite, kad jos judėjimo kelyje nėra kliūčių. 

 Žaliuzė valdoma juosta, virvele, rankenėle arba elektrine pavara (sienoje montuojamu jungikliu arba nuotolinio 

valdymo pulteliu). 

 Juosta ir virvele žaliuzė valdoma traukiant juostą arba virvelę žemyn. 

 Traukdami juostą ar virvelę žemyn, nejudinkite jos horizontaliai, nes juosta/virvelė gali netinkamai susivynioti 

ant ritės ir žaliuzė užstrigs. 

 Rankenėle žaliuzė pakeliama ir nuleidžiama ją sukant į atitinkamas puses. 

 Pakeliant arba nuleidžiant žaliuzę rankiniu būdu, negalima naudoti perteklinės jėgos, o pajutus, kad žaliuzė 

stringa ar pradeda judėti sunkiai – sustoti, kitaip galite sugadinti produktą. 

 Prieš pat baigiant uždaryti ar atidaryti žaliuzę, pradėkite sukti rankenėlę ar traukti juostą/virvelę lėtai, tam kad 

greitai judančios žaliuzės profilis neatsitrenktų į apatinę ar viršutinę konstrukciją. 

 Valdymas sienoje montuojamu jungikliu: paspaudus mygtuką AUKŠTYN žaliuzė atsidaro ir pasisuka, ŽEMYN 

– užsidaro, STOP – žaliuzė sustoja esamoj pozicijoj. 

 Valdymas nuotolinio valdymo pulteliu vyksta analogiškai, pultelio programavimas aprašytas nuotolinio valdymo 

pultelių programavimo instrukcijoje. 

 Sienoje montuojamą jungiklį ar nuotolinio valdymo pultelį pažeidus mechaniškai ar dėl naudojimo sąlygų į jo 

vidų patekus vandens, dulkių arba purvo, garantija produktui netaikoma. 
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Priežiūra 

 

Šaltasis sezonas Šiltasis sezonas 

 Visada patikrinkite, ar produktas 

nepasidengė ledo ar sniego 

sluoksniu, ir reguliariai nuvalykite 

sniegą. 

 Jeigu žaliuzė nejuda dėl apledėjimo, 

palaukite, kol lauke atšils, tuomet 

žaliuzė vėl pradės judėti laisvai. 

 Esant apledėjimo rizikai išjunkite 

automatinį valdymą.  

 

 

 Naudodami žaliuzes apsaugai nuo 

saulės, neuždarykite jų visiškai tam, 

kad oras cirkuliuotų tarp žaliuzės ir 

lango. 

 

Vėjuotas oras Atsargus naudojimas 

 Esant stipriam vėjui žaliuzė turi būti 

visiškai uždara arba visiškai atvira, 

palikta tarpinėje padėtyje gali būti 

apgadinta vėjo. 

 Nepalikite atviro lango, jeigu žaliuzė 

uždaryta. 

 Nurodytas atsparumas vėjui 

garantuojamas tik su uždaryu langu. 

 

 Prieš uždarant arba atidarant 

žaliuzę, įsitikinkite, kad jos judėjimo 

kelyje nėra kliūčių. 

 

 

 

 

Netinkamas naudojimas Netinkamas valdymas 

 Neapkraukite žaliuzės šarvo 

papildomu svoriu. 

 

  Draudžiama atidaryti ar uždaryti 

žaliuzę rankomis ar naudojant 

įrankius. 

 Neteisingai atidarant/uždarant 

žaliuzę galima ją apgadinti. 

 

Apsauga nuo vaikų Balkonai ir terasos 

 Draudžiama leisti vaikams žaisti su 

žaliuzės valdymu. 

 Žaliuzę valdyti gali tik suaugęs 

asmuo. 

  Jeigu elektrine pavara valdoma 

žaliuzė sumontuota ant vienintelio 

išėjimo iš balkono ar terasos ilgiau 

jame būdami išjunkite jos automatinį 

valdymą, nes sutrikus elektros 

tiekimui ji gali užsidaryti. 

 

Remontas Valymas 

 Reguliariai tikrinkite visas matomas 

žaliuzės dalis. Pastebėję gedimų, 

pažeidimų ar įstrigusių pašalinių 

objektų, kvieskite meistrą. 

 Remonto darbus atlikti gali tik 

kvalifikuotas specialistas. 

  Žaliuzė valoma tik šiltuoju sezonu. 

Valoma švelniais judesiais, drėgnu 

skudurėliu ar kempinėle. Į vandenį 

galima įlašinti truputį švelnaus 

valiklio.  

 Prieš valydami žaliuzę, ją pilnai 

uždarykite ir atjunkite eletrinę pavarą 

nuo srovės šaltinio. 

 Žaliuzės negalima plauti aukšto 

slėgio siurbliais. 

 Būtina reguliariai pašalinti 

nešvarumus ir kliūtis iš kreipiančiųjų. 

 

Pažeidus naudojimo ir priežiūros instrukciją garantija produktui netaikoma. 


