
Roleta je na kazetovom mechanizme pripevnená pomocou suchého zipsu, čo umožňuje jej pranie.
Takže je potrebné:

a) roletu dať dole z úchytov
b) rozvinúť roletu po celej jej dĺžke na stole alebo na zemi,
c) rozviazať šnúrky, vybrať z rolety ťažítka a odlepiť tkaninu z mechanizmu.

Roleta je tak pripravená na prianie. Po vypratí a vyprášení opratej tkaniny, prilepíme roletu späť na
mechnizmus, priviažeme šnúrky ako boli pred vypratím. Vyrovnáme šnúrky, vrátime príslušenstvo
do pôvodného stavu a roletu vrátime do úchytov.

Inštrukcie k montáži kazetového mechanizmu s guličkovou šnúrkouInštrukcie k montáži kazetového mechanizmu s guličkovou šnúrkou

Pranie roletyPranie rolety

Nebezpečenstvo udusenia.
Chráňte deti pred hraním sa s roletou a jej príslušenstvom.
Je tu možnosť prehltnutia malých častí z rolety.

1. Zamerajte a zaznačte miesto, kam budete úchyty montovať (úchyty možno namontovať do steny alebo do stropu).
2. Vyvŕtajte diery na hmoždinky a skrutky. Skrutky a hmoždinky sú priložené k rolete.
3. Priskrutkujte úchyty.

4. Posuňte háčik.
5. Priložte kazetu pred úchyty a ľahko pritisnite k stene.
6. Zatlačte háčik.

POZOR!
Kazetový mechanizmus je možné taktiež nainštalovať aj na rám okna
pomocou špeciálnych úchytov, inštalovaných hore na rám okna.
Úchyty sú dostupné na www.dekoria.sk

III. Montovanie napínacieho lanka
7a.

7. Primontujte napínač na šnúrku z boku rolety do steny za pomoci skrutiek (viď. 7a) alebo do rámu okna s pomocou obojstrannej lepiacej
pásky (viď. 7b), vo výške, v ktorej bude šnúrka ľahko natiahnutá. Skrutky na napínač nie sú priložené k rolete.

POZOR!

7b.
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I. Montovanie úchytov

II. Montovanie kazetového mechanizmu do úchytov
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Montá rolety

Demontá rolety (v prípade prania)
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Rímska roleta na putkách je vhodná na zavesenie na ty ovú (kovovú, drevenú)

1. Stiahnite roletu z garni e
2. Roz nurujte a vytiahnite núrky (zapamätajte si ich rozlo enie!)
3. Jemne od rúbujte kovové samorezkové o ká, ktorými prechádzali núrky.
4. Vytiahnite drevenú li tu zo spodného a horného okraju rolety.
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garni u. Plastové koliesko so túbkou A) namontujte do steny na príslu nej strane.
K nastaveniu vý ky rolety je potrebné ovinúť ovládaciu núrku okolo kolieska.
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RÍMSKA ROLETA NA PUTKÁCHRÍMSKA ROLETA NA PUTKÁCH
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Potiahnutie rolety Blokovanie rolety Uvoľňovanie rolety Rozvinutie rolety

Poťahovaním za šnúrku
na boku, poťahujeme
roletu.

Ľahkým a pozvoľným
uvoľňovaním šnúrky
sa roleta automaticky
zablokuje v požadova-
nej výške.

Na spustenie rolety
je potrebné ľahko
potiahnuť šnúrku k
sebe.

Po uvoľnení rolety
popúšťame šnúrku
a spúšťame roletu.

1. Uvoľňovanie koľajničky rolety z úchytov

2.Príprava rolety na pranie

Pri uvoľňovaní celej rolety z úchytov je potrebné potlačiť páčku pod
úchytom rolety a ľahko prechýliť koľajničku zdola k sebe (obr. d).

Roletu je možné uvoľniť od koľajničky po predchádzajúcom rozšnurovní.
Všetky časti /plastikové slamky, alebo prútiky/ je potrebné jemne vybrať z ich kanálikov.
V prípade kovových prútikov môže byť nevyhnutné rozpárať nitky zošívajúce kanálik.
POZOR! Pred rozšnurovaním si zapamätajte rozloženie šnúriek pre opätovné zašnurovanie rolety.

d)

1. Upevnenie úchytov rolety

2. Upevnenie koľajničky rolety do úchytov

Za pomoci doložených šrubiek zamontovať plastikové úchyty (od 2 do 5 ks v závislosti od šírky rolety) do steny
(obr. a), alebo do stropu (obr. b) v rovnakej výške, v rovnakých odstupoch, pričom treba dbať na umiestnenie
dodatkových častí na koľajničku (blokujúci mechanizmus, priechody).

Koľajničku rolety je potrebné založiť z vrchu, dotlačením dolnej hrany až do počutia výrazného kliknutia (obr. c).

POZOR! Maximálne zvinutá roleta má výšku okolo 30 cm.
Je potrebné to zohľadniť pri výbere miesta upevnenia úchytov, aby zvinutá roleta neprekážala pri otváraní okna.
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MONTÁŽ ROLETYMONTÁŽ ROLETY

OBSLUHA ROLETYOBSLUHA ROLETY

DEMONTOVANIE ROLETYDEMONTOVANIE ROLETY


