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Návod na ovládání a údržbu předokenních hliníkových rolet 
 

1) Ovládání rolety: 

 

        Pomocí kliky                              Pomocí šňůry (kurty)     Pomocí elektromotoru 

 
Po nastavení rolety do požadované polohy zafixujte  kliku do držáku! 

Roleta může být opatřena integrovanou sítí proti hmyzu.    
 
Ovládání klikou: 
Uchopte kliku, proveďte zalomení její dolní části pro lepší ovládání a celou kliku odkloňte od zdi tak, aby se klika 
pohodlně ovládala. Vytažení rolety proveďte otáčením kliky, jedním směrem nahoru a opačným směrem dolů. Při dojetí 
rolety do spodní polohy se dolní lišta opírá o parapet. Kliku po ukončení manipulace složte do původního stavu a zafixujte 
kliku do držáku! 
 
Ovládání popruhem/šňůrou: 
Vytažení rolety proveďte táhnutím popruhu/šňůry směrem dolů k navíječi. Popruh/šňůra se samostatně do navíječe 
navine pomocí pružiny. Stažení rolety proveďte táhnutím popruhu/šňůry kolmo od navíječe směrem k sobě (viz. 
prostřední obrázek). Otevření prosvětlovacích otvorů proveďte mírným zatažením popruhu/šňůry do navíječe. 
 
Ovládání elektromotorem: 
Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami , které jsou oprávněné a 
způsobilé k daným výkonům. 
V případě potřeby kontaktujte vašeho dodavatele popřípadě montážní firmu, která prováděla montáž. Pro nastavení 
ovládání rolet se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným dodavatelem. 
 
Roleta může být opatřena integrovanou sítí proti hmyzu.    
 
2) Údržba rolety:  
Rolety čistěte zásadně mechanicky vlhkou houbou, měkkou textilní tkaninou s odmašťovacími přísadami na bázi 
mýdlových roztoků. Nikdy nepoužívejte chemické přípravky na bázi ředidel a rozpouštědel. 
 
3) Bezpečnostní pokyny:            
Je zakázáno cokoliv věšet na ovládací šňůry, popruhy nebo kliky. 
Je zakázáno mechanicky namáhat lamely a vodící lišty. 
Je zakázáno stavět mezi vodící lišty při zvednuté roletě jakékoliv předměty (např. jízdní kola, květináče, apod.), 
které by při spuštění rolety mohly poškodit lamely nebo mechaniku uvnitř rolety.   
S roletou zacházejte opatrně, zvláště pak při  čištění. 
Pokud je roleta nefunkční, kontaktujte svého dodavatele. 
Při nedodržení výše uvedených pokynů si výrobce vyhrazuje právo na zamítnutí případných reklamací. 
 
 
Poznámka: 
Vyobrazený typ nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. 


