Καθαρισμός
Ο τακτικός καθαρισμός θα διατηρήσει την βαφή σε πολύ καλή κατάσταση & είναι
αναγκαίος όταν οι επικαθίσεις σκόνης ή άλλων ρύπων είναι εμφανείς στην επιφάνεια τους.
Χρησιμοποιήστε Απαλό σφουγγάρι με ελαφρύ απορρυπαντικό όπως το υγρό για τα
πιάτα (ph 5-5,8) νερό για το ξέπλυμα & μαλακό πανί για το σκούπισμα και στέγνωμα
Καθαρίστε τα αλουμίνιά σας ώρες που η ηλιοφάνεια είναι μειωμένη
Οικοδομικά αλκαλικά υλικά, όπως τσιμέντο, άσβεστος και γύψος, καθώς και μη εγκεκριμένα
υλικά συσκευασίας και σελοτέιπ, δεν θα πρέπει να μένουν προσκολλημένα στην βαφή.
Τα υλικά συσκευασίας που τοποθετούνται στο εργοστάσιο είναι κατάλληλα για χρήση.
Προσοχή όμως, πρέπει να αφαιρείται αμέσως μετά την τοποθέτηση του κουφώματος,
γιατί η έκθεση του στον ήλιο ενδέχεται να δημιουργήσει αλλοιώσεις.

Service
Η εταιρία μας παρέχει οργανωμένη υπηρεσία συντήρησης στους πελάτες της,
εξασφαλίζοντας την μακροχρόνια σωστή λειτουργία και καλή κατάσταση των προιόντων
μας. Η συντήρηση αφορά κουφώματα αλουμινίου που τοποθετήθηκαν από το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρίας μας. Κατά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης,
πρέπει να έχει υπογραφεί από τον πελάτη το έντυπο ολοκλήρωσης. Το κόστος συντήρησης
περιλαμβάνει τον έλεγχο, καθαρισμό, επισκευή, αντικατάσταση σε βουρτσάκια, λάστιχα,
καθώς επίσης & σε μηχανισμούς & εξαρτήματα, βάση των εγγυήσεων. Εξαρτήματαμηχανισμοί GU, φέρουν 10ετή εγγύηση, GIESSE 5ετή εγγύηση. Τα μοτέρ φέρουν την
εργοστασιακή εγγύηση.
Έφόσον η συντήρηση γίνει σε ένα περίπου χρόνο απο την τοποθέτηση, τυχόν λάθος
χρήση, δεν θα προλάβει να προκαλέσει προβλήματα.

Επισκευή
Η επισκευή του προϊόντος πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από καταρτισμένο
προσωπικό, προκειμένου να μην παραβλέπονται οι κανόνες ασφαλείας για το χρήστη,
αλλά και για να διασφαλίσουμε την καλή κατάσταση του προιόντος. Ειδικά σε περίπτωση
δυσλειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανισμών, οποιαδήποτε επέμβαση τρίτων, καταργεί την
εν ισχύ εγγύηση.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 312270.

Προφυλάξεις Χρήσης
Προκειμένου να αποφύγετε ακατάλληλους χειρισμούς που μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις
κινδύνου αλλά και βλάβης, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες υποδείξεις.

Πιθανοί Κίνδυνοι
Απαιτείτε παρακολούθηση παιδιών που βρίσκονται σε χώρο με κάγκελα που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως σκάλα, Καθώς επίσης σε χώρους που υπάρχουν ανοιχτές
καγκελόπορτες & κουφώματα (πτώση-σύνθλιψη δακτύλων).

Λανθασμένες Κινήσεις
Μην τοποθετείτε επιπλέον βάρη στα ανοιγόμενα φύλλα.
Μην τραβάτε το φύλλο ή τα φύλλα των ανοιγόμενων πέραν του ορίου ανοίγματος και
αποφύγετε τα χτυπήματα.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα ανάμεσα στο φύλλο και το κάσωμα. Απρόβλεπτα ρεύματα
ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνα χτυπήματα για την κατασκευή της.
Μην εφαρμόζετε στα χερούλια πίεση διαφορετική από αυτή που χρειάζεται για το άνοιγμα
και το κλείσιμο. Tα χερούλια δεν πρέπει να μένουν σε ενδιάμεση θέση απο αυτές του
ανοίγματος-κλεισίματος.
Μην αφήνετε ρολό σε ενδιάμεση θέση, σε περίπτωση δυνατού αέρα. Σηκώστε το τέρμα
πάνω ή τέρμα κάτω. Υπερβολικά δυνατός αέρας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.
Μην αφήνετε αντικείμενα κάτω απο ανοιχτά ρολά.
Αποφύγετε να τυλίγετε τα ηλεκτρικά ρολά, όταν είναι βρεγμένα.
Αποφύγετε την χρήση συρόμενης καγκελόπορτας κατά την διάρκεια ισχυρών ανέμων.
Παρόλο που οι καγκελόπορτές μας πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, ενδέχεται
κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο, όταν συγκρατείτε μόνο από την μια πλευρά, να παρασυρθεί
από δυνατό αέρα. Προληπτικά, εφόσον αυτό είναι δυνατό, αφήστε την ανάλογα την
χρήση, ανοικτή ή κλειστή μέχρι το πέρας του δυνατού αέρα.

