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NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PROTISLUNEČNÍCH 

CLON 
 

PODVĚSNÉ INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ 

 
 
Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek, který je v souladu s normou ČSN EN 13120. 

 
Chcete-li, aby Vám podvěsné stínění dlouho a dobře sloužilo, je nutno dodržovat následující 
zásady: 
 
1.  Před prvním použitím podvěsného stínění je nutné si přečíst návod k obsluze. Pro bezpečnost 

osob je nutné, aby uvedené pokyny byly dodržovány. 
2.  Identifikace produktu: 

- každé podvěsné stínění je označeno etiketou CE. Etiketa je součástí výrobku a kvůli eventuální 
pozdější identifikaci nesmí být odstraněna. 

3. Pásy látky, upevněné do profilů, se shrnují k jedné straně pouze mechanicky nekonečným 
ovládacím lanem. 

4. Plátno je možno čistit vlažnou vodou se slabým mýdlovým roztokem. Prachu se zbavuje plátno v 
suchém stavu pravidelným kartáčováním (provádět zlehka). 

5. Nepřipustit násilné ovládání podvěsného stínění, zatěžování konstrukce jinými břemeny, 
neodbornou demontáž či zpětnou montáž. 

6. Roletové látky jsou textilie převážně z polyesteru opatřené různými typy zátěru - buď průhledným, 
který zabraňuje třepení a usnadňuje údržbu rolet, nebo tzv. Black-out pro vytvoření zatemňujícího 
efektu. Roletovou látku lze omývat vlhkým hadříkem.  

7. Materiál Soltis je odolný proti UV záření. V případě potřeby je možno materiál čistit. Nejprve 
odstraníme prach a obě strany omyjeme čistou vodou. Teprve potom začneme umývat vlažnou 
vodou se slabým mýdlovým roztokem nebo saponátem. Nepoužíváme čisticí prostředky zdrsňující 
povrch (prášky, pasty), chemická rozpouštědla a jejich sloučeniny (aceton, benzín, nafta, amoniak, 
kyseliny apod.). Mohou poškodit tkaninu. 

8. Potah v parkovací poloze (stažený výrobek) může vlivem povětrnostních vlivů vejít ve styk s 
fasádou domu. V případě fasád s větší zrnitostí nebo pokud se na zdi montáže nacházejí ostré 
předměty jako parapety, hromosvody apod., může dojít v těchto místech k prodření nebo roztržení 
potahu. Na tyto případy se nevztahuje reklamace. Je nutné zabezpečit, aby k tomuto jevu 
nedocházelo. 

9. Vada na potahu je každá odchylka, která je zřetelně viditelná ze vzdálenosti min. 2m.                     
Maximální odchylka(vzdálenost) útku vzhledem k přímce tvořící stranu měřená od strany ke straně 
je 1% šířky tkaniny. 

10. Je zakázáno používat k čištění textilních, hliníkových nebo kovových částí chemická rozpouštědla 
(trichlóretylén, aceton, benzín aj.). 

Pro Vaši bezpečnost dodržujte tato upozornění: 
 

1. Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo 
mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání 
výrobku, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití výrobku 
osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si s mechanicky 
nekonečným ovládacím lanem. 

2. Uživatel je povinen průběžně kontrolovat všechny šroubové spoje a kotevní místa. 
 
 
Věříme, že Vám náš výrobek bude dlouho sloužit k úplné spokojenosti. 
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