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NÁVOD NA MONTÁŽ ROLETY JAZZ 19
-

-

Pro rozlišení je na spodním závaží každé rolety štítek s rozměry a stranou ovládání.
Je důležité upevnit roletu ve vodorovné poloze, a zabránit úplnému odvinutí látky
jak při montáži, tak při používání (hrozí odtržení látky od navíjecí hřídele).
Při manipulaci a montáži nechte látku navinutu na hřídeli.
Pokud dojde při manipulaci s roletou k vysunutí koncovky nebo mechanismu z hřídele rolety,
nejedná se o závadu. V hřídeli jsou koncovky volně nasunuty v drážce, stačí je vsunout zpět.
U ovládacího mechanismu lze vysunutím a pootočením doladit polohu spojky řetízku
při navinutí látky.
Uchycení do ostění nebo na zeď pomocí hmoždinek - dodržujte doporučenou vzdálenost
od hrany stěny, odpovídající minimálně jedné délce hmoždinky (záleží na pevnosti stěny,
jde o možnost odštípnutí rohu stěny při roztahování hmoždinky).
U montáže v blízkosti krajů se doporučuje natočit hmoždinky v otvoru tak, aby směr rozpínání
hmoždinky působil rovnoběžně s hranou.
Používejte hmoždinky určené pro materiál vašich stěn.
Pokud je s roletou dodán instalační materiál, nemusí být vhodný pro použití ve vašem případě.

Vlastní montáž:
1. Sestavíme držáky rolety (viz. obrázek níže).
2. Přiložíme roletu na požadované místo i s držákem na straně ovládání, označíme polohu
pro připevnění držáku (vystředit s ohledem na kliku okna), roletu sejmeme a poté tento
držák rolety připevníme.
3. Do připevněného držáku na straně ovládání nasadíme roletu i s druhým držákem, vyrovnáme
do vodorovné polohy (nejlépe pomocí vodováhy, i malý sklon se projeví při navíjení látky)
a označíme si polohu pro uchycení druhého držáku.
4. Vyjmeme roletu a předvrtáme si otvory pro připevnění držáku, nebo při montáži na zeď
vyvrtáme otvory a vložíme hmoždinky.
5. Do připevněného držáku na straně ovládání nasadíme roletu i s druhým držákem
a druhý držák připevníme vruty do připravených otvorů.
6. Doraz na řetízku (další spojku nebo plochou zarážku) připevníme tak, aby při odvíjení látky
nedošlo k úplnému odvinutí látky z hřídele, a aby se odvíjení zastavilo v námi požadované výšce.
Vždy musí zůstat pár otáček látky namotáno na hřídeli, z výroby je s tím počítáno a přidáno.
Při ovládání veškeré ovládací pohyby provádíme podél okna směrem dolů, nikdy stranou

Sestavení držáku.
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