
                                      

 
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 

Z 70, Z 90  a  C 65, C 80    
 
 
UŽIVATEL JE POVINEN SE PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SEZNÁMIT S TÍMTO 
NÁVODEM K POUŽITÍ! 
 
POPIS VÝROBKU:   
lamely  – hliníkové, vyválcované do tvaru Z nebo C - oboustranně barevně upravená, 
horní kanál  - (56 x 58 mm) z pozinkovaného ocelového plechu, spodní profil (v šířce 
lamel) a vodící profily  (20 x 20 mm) z extrudovaného hliníku, krycí plech  - ohýbaný 
hliníkový plech o síle 1,5 mm, textilní nosi če a pásky z terylenu s kevralovým 
vláknem.  

 
NAKLÁP ĚNÍ,  ZVEDÁNÍ  A  SPOUŠTĚNÍ  ŽALUZIÍ  
 
Naklápěcí, zvedací a spoušt ěcí mechanismus  je vyroben z trvanlivého, údržbu 
nevyžadujícího materiálu. Toto zařízení zabraňuje změně úhlu nastavení 
lišt při zatížení větrem. 
 
Spoušt ění a vytahování  se provádí klikou umístěnou na rámu okna, 
otáčením doleva nebo doprava. 
U motorových žaluzií zmáčknutím odpovídajícího tlačítka vypínače 
(nahoru – otevřít, dolů – zavřít). Mezní polohy jsou nastaveny dorazem 
uvnitř žaluzie. 
 
Žaluzie je spouštěna ve sklopené poloze a vytahována v otevřené 
(vodorovné) poloze.  
 
Naklápění se provádí pootočením kliky do protisměru spouštění, u 
motorových žaluzií krátkým stiskem vypínače pro směr nahoru nebo dolu .  
 
Návody k obsluze motorů a ovládacích prvků venkovních žaluzií jsou k dispozici na 
webových stránkách společnosti Univers Tech: www.univers.cz/navody-a-schemata  
 
PŘIŘAZENÍ  TŘÍD ODOLNOSTI PROTI VĚTRU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Šířka žaluzie Provedení C-80 
Do 2,2 m 2,21-4  m 

Třída odolnosti proti větru 5 (75 km/h) 4 (38 km/h) 

Šířka žaluzie Provedení Z-90 
Do 2,2 m 2,21-4  m 

Třída odolnosti proti větru 6 (90 km/h) 5 (75 km/h) 

Šířka žaluzie Provedení Z-70 
Do 2,2 m 2,21-4  m 

Třída odolnosti proti větru 6 (90 km/h) 4 (75 km/h) 



                                      

ÚDRŽBA:  
 

K čištění používat pouze vodu se saponátovými prost ředky.                                                            
!!! NEPOUŽÍVAT ABRASIVNÍ PROST ŘEDKY !!! 

 
Likvidaci výrobku je nutno provádět v souladu s požadavky legislativy země uživatele – 
výrobek neobsahuje nebezpečné látky. 
 
VÝSTRAHY PŘED POUŽITÍM: 
 
POZOR: ovládání žaluzie za mrazivých podmínek může poškodit výrobek ! 
POZOR: při zadrhnutí žaluzie je nutno opačným chodem žaluzii uvolnit ! 
POZOR: při nerovnoměrném navinutí žaluzie je nutno žaluzii úplně rozvinout / najetím 
do dolní koncové pozice /  novým navinutím dojde k jejímu vyrovnání ! 
POZOR: u žaluzií s automatickým ovládacím systém, které jsou umístěny na fasádě, je 
nutno před prací na fasádě vypnout automatický ovládací systém – hrozí nebezpečí 
pádu osob ! 
POZOR: ovládání žaluzií není dovoleno dětem do 15-ti let – nebezpečí úrazu ! 
POZOR: žaluzie s motorickým pohonem je elektrické zařízení nízkého napětí – uživatel 
je povinen zajistit provedení periodické revize elektrického zařízení v souladu 
s legislativními požadavky země provozu. 
 
 
MONTÁŽ:  Montáž musí provád ět pouze zaškolená osoba! Opravy a se řízení 
svěřte odborné firm ě. 
 
 
 
 
V případě poruchy nebo nutnosti servisu kontaktujte: 
 
Univers Tech s.r.o.  ICO 27106985 DIC CZ27106985 
Americká 2772, 272 01  Kladno 
Tel:  312 663 234 
Fax: 312 679 083 
info@univers.cz 
 
 
 
 
 
 
             
                                                                                           
  
 
 
 
 
 


