
dělat dětský svět ještě
více neobyčejným

Pozor!

MONTÁŽ ROLETY
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OVLÁDÁNÍ ROLETY

Vytahování
rolety
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Tažením za šňůru po straně
roletu vytáhneme.
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Montáž bezpečnostního háku3.

Odpojení lišty s roletou od držáků1.

Příprava rolety k praní2.

Uvolnění
rolety

3. Spouštění
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návod

Připevnit pomocí přiložených šroubů nebo hmoždinek (doporučené, nejsou 
součástí balení) plastové úchyty (od 2 do 5 podle šířky rolety) do zdi (obr. a) 
nebo stropu (obr. b) ve stejné výšce, ve stejných rozestupech, se zohled-
něním rozmístění dalších prvků na liště (blokovací mechanismus a průchod-
ky).

POZOR! Maximálně vytažená roleta má výšku 
cca 30 - 40 cm. Při výběru místa montáže 
držáků  je nutné zohlednit, aby nahoru 
vytažená roleta nepřekážela otevření okna.

Lištu s roletou je nutné nasazovat shora, tisknout dolní okraj až do 
výrazného kliknutí (obr. c).

Bezpečnostní hák pomocí dvou šroubů (nejsou součástí balení s roletou) 
upevněte na zeď příslušné strany okna ve vhodné výšce. Šňůrku oviňte 
kolem háku, nenechte ji viset (obr. d).

Pro odpojení lišty s roletou od držáku je 
nutno prstem stisknout páčku pod držákem 
rolety a zlehka naklonit lištu zdola od sebe 
(obr. e).v

Roletu lze odepnout z lišty (je připevněna suchým zipem) po předchozím 
rozšněrování. Výztužné prvky (plastová brčka nebo pruty) vyjměte opatrně 
z jejich kanálků. U kovových prutů může nastat nutnost jemně roztrhnout 
nitky, jimiž je kanálek sešit. POZOR! Před rozšněrováním si zapamatujte 
rozmístění šňůrek, aby bylo možné roletu znovu sešněrovat.

Po lehkém a pomalém 
popouštění šňůrky se roleta 
automaticky zablokuje.

Pro spuštění rolety je nutné 
šňůrku lehce odsunout od 
zdi a zatáhnout za ni.

Po uvolnění rolety
z brzdy popouštějte šňůrku 
spouštějící roletu.

Nebezpečí udušení. Udržujte 
lanko a smyčku řetízků mimo 
dosah rukou malých dětí. V balení 
se nacházejí malé části. Existuje 
nebezpečí spolknutí malých částí 
dětmi nebo udušení se jimi.


