
Instrukcja użytkowania plisy 
 
Zasłanianie i odsłanianie plisy 
 

1. Do obsługi plisy służy uchwyt na górnym i dolnym profilu. Plisa powinna być delikatnie 
podnoszona i opuszczana. 

2. Prawidłowy stosunek wysokości zasłoniętej plisą części okna  do całości światła okna w 
ciągu dnia wynosi 50/50. 

3. Aby zachować długotrwały efekt plisowania i niewypłaszczenia się tkaniny, plisa powinna 
być systematycznie składana i rozkładana, szczególnie jeśli jest narażona na wysokie 
temperatury czyli duże nasłonecznienie (np. gdy okno wychodzi na południe.) 
 

Utrzymanie czystości 
 

1. Profil może być przecierany wilgotną ściereczką. 
2. Nie zalecamy czyszczenia tkaniny. 

 
Niewłaściwe użytkowanie 
 
Producent plisy nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, a w 
szczególności za: 
 

1. Uszkodzenia mechaniczne. 
2. Utratę estetyki lub koloru materiału plisy w wyniku niewłaściwego czyszczenia. 
3. Zerwania sznurków na skutek szarpania przy obsłudze plisy. 
4. Wysunięcie sznurków plisy po ich rozwiązaniu przez nabywcę. 
5. Gwarancji nie podlega zabrudzenie, uszkodzenie lub zagrzybienie plisy wynikające z 

niezapewnienia właściwej wentylacji w pomieszczeniu. 
 



Instrukcja użytkowania rolety 
 
Zasłanianie i odsłanianie rolety 
 

1. Do obsługi rolety służy łańcuszek przy mechanizmie. Roleta powinna być delikatnie 
rozwijana bez szarpania za łańcuszek. 

2. W przypadku  zwijania się rolety na jedną ze stron, w pierwszej kolejności należy sprawdzić 
czy  roleta została zamontowana w poziomie. 

3. W przypadku systemów kasetowych z prowadnicami, zaleca się regularnr twieranie i 
zamykanie rolety na kilka godzin, aby zapewnić właściwy przepływ powietrza w przestrzeni 
między tkaniną a szybą ( przy dużej wilh 

4. Brak odpowiedniej wentylacji skutkuje skraplaniem się wilgoci na szybie, co może 
zostawiać ślady na tkaninie rolety a nawet prowadzić do jej przyklejenia do okna i 
uszkodzenia. 

5.  Do ustawienia odpowiedniej wysokości rolety służy ogranicznik na łańcuszek, dołączany 
do każdej rolety. 

 
Utrzymanie czystości 
 

1. Tkanina, kaseta i prowadnice mogą być przecierane delikatnie wilgotną ściereczką. 
 
Niewłaściwe użytkowanie 
 
Producent rolety nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, a w 
szczególności za: 

1. Uszkodzenia mechaniczne. 
2. Utratę estetyki lub koloru materiału rolety w wyniku niewłaściwego czyszczenia. 
3. Zerwania łańcuszka na skutek szarpania przy obsłudze rolety. 
4. Gwarancji nie podlega zabrudzenie  i uszkodzenie rolety wynikające z niezapewnienia 

właściwej wentylacji w pomieszczeniu. 
5. Uszkodzenie kabli silników CM -03, EVE,w wyniku wkręcenia w tkaninę lub elementy 

mocujące, wynikające z niewłaściwego montażu (dotyczy rolet z silnikami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


