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ZALUZJE SPREZYNOWE

Dlaczego tkanina odwija sie z przodu lub tylu zaluzji?
Jesli zaluzja jest ukryta w czaszy i wychodzi z otworu, nalezy okreslic pozycje wspornikow mocujących
zaznaczajac:
• Jeśli uchwyty mocujące są za otworem , tkanina powinna odwijac się z przodu zaluzji.
• Jeśli uchwyty mocujące są w przedniej części otworu, tkanina powinna odwijac się z tyłu zaluzji.
• Jeśli instalujesz zaluzje pod dachem (zaluzja będzie widoczna), najpierw należy ustalić, czy punkt
mocowania wsporników ma być z przodu lub z tyłu rury światła. Jeśli to ma być z tylu i zaluzja jest w bliskiej
odległości od rury swiatla, tkanina będzie generalnie odwijala sie z tyłu zaluzji.
Jeśli to ma być z przodu, powinna odwijac się do przodu.
Co należy zrobić, jeśli zaluzja cofa sie i tkanina odchyla się na bok i zaczepia się o wsporniki końcowe?
Pociagnij zaluzje w dol i zwolnij aby umozliwic przesuniecie bez twojej
pomocy.
Jeżeli problem nadal wystepuje, należy wykonać następującą procedurę:
Wyciągnąć zaluzje w dół do punktu, w którym tkanina jest dołączona do
wałka. Po przeciwnej stronie żaluzji skręcających zamocowuj mały
pasek taśmy na rolce. Zbuduj pasek na raz, aż tkanina będzie w ksztalcie
kwadratu, testując za każdym razem gdy pasek jest dodawany.
Jak zmienić sprężyny w systemie 2: zaluzja “powolny wzrost” zaluzji?
Koniec sprężyny jest łatwo rozpoznawalny, ponieważ ma “Thermasolutions” i strzałkę z napisem + na wsporniku końcowym.
Wyjąć śrubę, która posiada zaślepkę na szynie i ostrożnie zdejmij pokrywę.

Wycofaj jednostki sprężyny. Możesz potrzebowac małego płaskiego
śrubokrętu aby ułatwić wybranie pierwszych kilka milimetrów.

Zaloz nowa sprężyne dopoki głowa wystaje 20mm i umieśc wspornik
końcowy z powrotem na koniec sprezyny. Przekrec uchwyt w lewo około
10 - 14 obrotów w zależności od szerokości żaluzji. Wciśnij uchwyt sprężyny i
koniec z powrotem do tuby rolki, lokalizujac zaczepy wspornika w montażu
na szynie w tym samym czasie. Zabezpiecz z powrotem śrubą. Przetestuj
napięcie zaluzji i jeśli to konieczne zwiększ lub zmniejsz uzywajac regulacji
przykręć wspornik końcowy.

