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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROLETEK TEKSTYLNYCH
dotyczy:
Vegas Classic, Vegas DiN, Plus Classic, Plus DiN, Vegas Mini, Vegas Profil, Vegas Profil DiN, DoDa Classic i Deko Lux

Roletka powinna być wypoziomowana, wówczas będzie zwijała się równo. Dzięki dbałości
o prawidłowe zwijanie materiału unikniemy wystrzępienia materiałów na bokach.
Wystrzępiony materiał może uszkodzić mechanizm (wkręcają się nitki).
Montaż roletki to praca czysta, więc nie wskazane jest montowanie roletek w czasie
trwania remontu, najlepiej pracę tę odłożyć na czas po remoncie. Zamontowane roletki w
czasie remontu najlepiej zdemontować, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń
lakierowanej kasety, bądz materiału.
Niektóre elementy roletek produkowanych przez firmę Alutechnika Serwis montowane są
na zasadzie przyklejenia taśmą montażową dwustronną (prowadnice, w systemie mini
stosuje się taśmę do przyklejenia boczków, w systemach profil przykleja się profil
adaptacyjny pod kasetę). Przed przyklejeniem taśmy powierzchnię okna należy dobrze
umyć, wysuszyć i odtłuścić – najlepiej substancją, która nie zniszczy powierzchni okna.
Należy wystrzegać się i powiadomić wszystkich potencjalnych użytkowników roletki przed
nieostrożnym użytkowaniem, zaś w szczególności ciągnięciem z dużą siłą za łańcuszek,
kasetę czy prowadnicę. Dotyczy to również ciągnięcia za listwę obciążającą i materiał.
W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powietrza i niewłaściwej cyrkulacji nie
polecamy stosowania roletek z tkaniną podgumowaną, ponieważ istnieje ryzyko
przywarcia materiału do morkej szyby. Odklejenie takiej tkaniny może być trudne i może
wiązać się ze zniszczeniem materiału. Również w takich pomieszczeniach mogą wystąpić
problemy z odklejaniem się prowadnic (nawet bardzo dobra taśma montażowa może
zmienić właściwości w warunkach wilgotnych).
Rolety w miare możliwości powinno się czyścić na sucho. Jeśli istnieje konieczność
wyprania tkaniny – nie polecamy stoswania środków silnych lub żrących – natomiast
przetarcie "na wilgotno" delikatnym i najlepiej bezbarwnym środkiem czyszczącym bez
głębokiego moczenia może pomóc usunąć uporczywe zabrudzenia. Pod żadnym pozorem
proszę nie prać tkanin roletowych – nie są one przystosowane do takiego rodzaju
czyszczenia. Jeśli polecane przez nas metody nie przyniosą rezultatu, najlepiej wymienić
materiał w roletkach. Jest to niedrogi sposób odświeżenia produktu, również okazja do
zmiany kolorystyki wystroju mieszkania.
Firma Alutechnika Serwis zapewnia gwarancję 12 miesięczną na roletki tekstylne.
Wezwanie ekipy montażowej w przypadku wystąpienia wady spowodowanej niewłaściwym
użytkowaniem wiąże się z poniesieniem przez naszego klienta kosztów naprawy.
Podstawą do złożenia reklamacji roletki w okresie gwarancji jest posiadanie faktury VAT
zakupu.
Gwarancji nie podlegają roletki niewłaściwie użytkowane, poddane przeróbkom przez
osoby trzecie i posiadające wady nie podlegające gwarancji. Problemy w użytkowaniu
roletek proszę zglaszać osobiście lub telefonicznie w biurze sprzedaży Alutechnika Serwis.

