MANUÁL KE ZLOŽENIE ROLETY VŔTANIE NA OKNO
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Roletu a všetky montážne diely
vybalíme z bublinkovej fólie, diely
vysypeme z vrecka na stôl a rozložíme podľa návodu. Z rolety odstránime
ochrannú pásku. Roletu si položíme
tak, aby látka vychádzala zospodu.

10
1
2

11

9
2

14
13

1A

17

5

5

1B

6

3
8

8

4

16

1

2
Silón je nutné prestrihnúť napoly.

5
Dištančné koliesko (diel č. 5) nasunieme
na plastový diel spojený s retiazkou (diel
č. 6) hladkou časťou dopredu.
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Jeden koniec vodiaceho silónu pretiahneme spodnou dierkou bočného
plastového dielu na uchytenie rolety
(diel č. 1A). Na konci z druhej strany
urobíme uzol. Tiež druhú časť silónu
pretiahneme dielom č. 1B, na konci
urobíme uzol. Dlhé konce za uzlami
odstrihneme.
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Väčší plastový zobáčik na zavesenie
na okno (diel č. 2) nasunieme na bočný
plastový diel na uchytenie rolety
(diel č. 1A).
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Určíme si, na ktorú stranu umiestnime
ovládaciu retiazku. Spojené dištančné
koliesko (diel č. 5) s plastovým dielom
spojeným s retiazkou (diel č. 6) zasunieme do rolety na tú stranu, na ktorej
chceme mať ovládaciu retiazku.
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Druhé dištančné koliesko (diel č. 5)
nasunieme na plastovú trubičku
na nasunutie dištančného kolieska
(diel č. 4).
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Tieto dve spojené časti zasunieme do
rolety z druhej strany.

11
Vezmeme si plastový diel s ozubeným
kolieskom (dielik č. 8) a nasunieme na
plastovú trubičku (dielik č. 4), ktorá je
umiestnená v rolete, rovnako tak na
druhej strane.
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Látku vysunieme z lišty o rozmotáme.
Následne na rám okna navŕtame bočné
mechanizmy spojené roletovou lištou.
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Záťažovú tyč (diel č. 10) vložíme medzi
látku, podľa obrázka. Látku cez tyč
prehneme spodkom späť k lište.
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Priehľadnú koncovku č. 11 zasadíme
do záťažovej trubky (diel č. 10) z oboch
strán.
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Väčšia plastový zobáčik pre zavesenie
na okno (dielik č. 2) nasunieme na
bočný plastový diel pre uchytenie rolety
(dielik č. 1A) a roletovou lištu. Rovnako
aj na druhej strane.
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Krytky (dielik č. 9) zasadíme na koniec
lišty, tým zaistíme, aby sa lišta nehýbala. To isté vykonáme z druhej strany.
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Na spodnej rám okna navŕtame diel pre
uchytenie silonu (dielik č. 14).

2

Silon pretiahneme koncovkou pre
napínanie silonu (dielik č. 13).
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Dielik s provelečeným silon nasunieme
do pripraveného dielika na ráme okna
(dielik č.14).
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Otáčaním kolieska (dielik č.13) dotiahneme silon tak, aby bol napnutý.
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Nezabudnime na bezpečnostný prvok.
Na priehľadnú kladku (dielik č. 16)
nalepíme obojstrannú lepiacu pásku a
upevníme na okenný rám tak, aby bol
retiazka napnutý. Roletu môžeme teraz
zrolovať a máme hotovo. Kladku
môžeme tiež na okno navŕtať.
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Na konci zvyšok silonu odstrihneme.
To isté na druhej strane.

