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ØETÍZKOVÉ �ALUZIE ISOLITE, NEOISOLITE, 

ISOLITE PLUS, ISOTRA SYSTEM, ISOTRA 

SYSTEM HIT  

1. OVLÁDÁNÍ 

 

POPIS OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ØETÍZKU:  

Vyta�ení nebo spu�tìní �aluzie provádìjte pomocí øetízku. Manipulaci s øetízkem provádíme v rovinì rámu køídla a 

rovnobì�nì s lamelami. Táhnìte v�dy za jeden pramen øetízku, a to smìrem dolù. Ta�ením øetízku za oba prameny mù�e 

dojít k vytr�ení tìla �aluzie z dr�ákù nebo napø. k uvolnìní boèní desky z rámu køídla. Naklápìní lamel a regulace 

prùchodu svìtla provádìjte jemnou manipulací s øetízkem.  

Fixace vý�ky vyta�ení lamel proveïte uchycením øetízku v dr�áku (�aluzie vybavená pouze rozpadávající se spojkou).  

V pøípadì pou�ití napínací kladky je øetízek ji� dostateènì napnut a fixován. Ovládání �ikmé a lomené �aluzie: Vyta�ení 

�aluzie pomocí ovládacího øetízku lze jen po �ikmou èást �aluzie.  

PO NASTAVENÍ �ALUZIE DO PO�ADOVANÉ POLOHY ZAFIXUJTE OBA PRAMENY ØETÍZKU DO DR�ÁKU ØETÍZKU!  

POPIS OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ELEKTROMOTORU:  

Vyta�ení nebo spu�tìní �aluzie je mo�né provést pomocí elektrického pohonu dálkovým ovládáním nebo vypínaèem. Pro 

nastavení ovládání se øiïte návodem k tomuto zaøízení dodaným dodavatelem.  

2. ÚDR�BA  

Výrobek nevy�aduje mimoøádnou údr�bu a mazání ovládacích mechanismù. Pøi silném zneèi�tìní (prach), pravidelnì 

pou�ívejte jemné kartáèování nebo slabì nastavený ruèní vysavaè. Pøi bì�ném zneèi�tìní pravidelnì otøete povrch 

výrobku prachovkou nebo navlhèenou mìkkou textilní tkaninou nebo houbou. Pou�ívejte pouze mýdlové roztoky bez 

chemických pøísad, o teplotì do 30 "C. Nepou�ívejte agresivní èisticí prostøedky, jako organická øedidla, rozpou�tìdla, 

èisticí písky, èisticí pasty, vyvíjeèe páry a silné alkalické èisticí prostøedky.  
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UPOZORNÌNÍ:  

Dbejte na opatrné èi�tìní stínicích lamel, aby nedo�lo k jejich promáèknutí nebo jinému po�kození. Pøi èi�tìní oken 

výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho po�kození a aby nebránil v èi�tìní. Chraòte výrobek pøed 

zneèi�tìním pøi stavebních úpravách a pøi malování. Pozn. �aluzii NEOISOLITE lze snadno demontovat z okenního køídla 

pro úèely jejího oèi�tìní èi pohodlného umytí okna. 

3. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY  

D le�ité!upozorn"ní 

Podle normy EN 13 120 Vás upozoròujeme na nebezpeèí, které mù�e vzniknout pøi 
pou�ívání ovládacích provázkù a øetízkù!!! 

  

 

 

Bezpeènostní pokyny/nebezpeèí u�krcení: 

· Malé dìti mohou být u�krceny smyèkami tahacích lanek, øetìzy, páskami a vnitøními lanky, které jsou souèástí 
provozního mechanismu produktu.  

· Abyste zabránili zamotání nebo u�krcení, umístìte tyto mimo dosah dìtí.  �òùry a øetízky se mohou obtoèit kolem krku 
dítìte.  

· Do blízkosti �òùr nestavte postele nebo nábytek.  

· Zajistìte, aby se øetízky nezamotávaly nebo netvoøily smyèky pomocí instalace pøilo�ených bezpeènostních 
komponentù. 

· S výrobkem nemanipulujte násilnì, pokud v jeho pohybu brání nìjaká pøeká�ka.  

· Nevì�te na výrobek (zejména na lamely, ovládací �òùry, silony a táhla) �ádné pøedmìty.  

· Zabraòte mechanickému namáhání a po�kození výrobku.  

· Bìhem u�ívání s výrobkem zacházejte opatrnì, zvlá�tì pak pøi èi�tìní.  

U VÝROBKÙ S MOTORICKÝM POHONEM:  

· Pro nastavení elektrického ovládání výrobku se øiïte návodem k tomuto zaøízení dodaným.  

· Nedovolte dìtem hrát si s ovládacím zaøízením. Dálkové ovládání udr�ujte mimo dosah dìtí.  

· Provìøujte instalaci pro urèení opotøebení nebo po�kození pøívodù.  

· Pro kontrolu nebo údr�bu elektrických èástí musí být výrobek odpojen spolehlivým zpùsobem od dodávky energie.  

UPOZORNÌNÍ:  

Elektrická instalace, montá� a údr�ba musí být provádìna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávnìné 

a zpùsobilé k daným výkonùm.  

Dojde-li k závadì nebo mechanickému po�kození výrobku, zabraòte jeho dal�ímu pou�ívání.  

POZNÁMKY:  

· Pokud je výrobek nefunkèní, kontaktujte svého prodejce popøípadì montá�ní firmu, která provádìla montá�.  

· Vyobrazení výrobku nemusí ve v�ech detailech souhlasit se skuteèností. Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu.  
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· Po ukonèení �ivotnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu. U výrobku lze separovat pou�ité materiály a 

tyto pøedat v souladu s platnými pøedpisy o odpadech a o ochranì �ivotního prostøedí. Informace o místech 

shroma�ïování odpadu mù�ete získat u úøadu místní samosprávy.  

  

 


