DEKOMAX GYÖNGYLÁNCOS ROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
FIGYELEM!
A DEKOMAX roletta felszerelése balesetveszélyt
hordoz magában!
Ügyeljünk a balesetvédelmi óvórendszabályok
betartására!
A szerelés megkezdése előtt olvassuk végig
a szerelési útmutatót!
A DEKOMAX roletta belső téri használatra
alkalmas.
Víz, vízpára hatására károsodhat!

ROLETTA FELSZERELÉSE
A DEKOMAX roletta (1) tokjába a gyártásnál beépítjük a tengelyt, a mozgatómechanizmust és a textíliát.
Külön csomagban vannak a (3) lefutók, és műanyag tasakban az egyéb alkatrészek.
1. Szereljük fel az (1) tokot. A tok magasság irányú helyzetét a felmérés szempontjai határozzák meg.
A tok felrögzítése a (2) klipszekkel történik. A tok kialakítása lehetőséget ad a homlokfalas
és mennyezetes rögzítésre is.
Csavarozzuk fel a (2) klipszeket, majd pattintsuk bele a tokot a klipszekbe.
2. A (3) lefutókra ütközésig húzzuk rá a (4) műanyag végzárókat.
Figyelem! A műanyag végzárók nem egyformák. Van balos és jobbos végzáró.
3. Ezután szereljük fel a (3) lefutókat. A ragasztócsík védőfóliájának eltávolítása előtt próbáljuk a helyükre
a lefutókat annak figyelembevételével, hogy a lefutóknak oldalirányban és magassági irányban is
illeszkednie kell a tokvégeken lévő kiképzéshez.
Ezután távolítsuk el a fóliát a ragasztócsíkról, és ragasszuk fel a (3) lefutókat.
4. Határozzuk meg a (4) gyöngylánc kívánt hosszát. Ha szükséges, vágjuk le a felesleges gyöngyláncot.
Mindig a gyöngylánc hozzánk közelebb eső ágából vágjunk. Ez értelemszerűen az üvegtől távolabb eső
ága a gyöngyláncnak.
5. Állítsuk be a roletta alsó, és felső végállását. Ehhez húzzuk fel a rolettát a legfelső helyzetbe,
majd pattintsuk rá az egyik (6) gyöngylánc határolót a gyöngyre. Ezután engedjük le a rolettát a legalsó
helyzetbe, és a másik (6) határolót is pattintsuk rá a gyöngyláncra.
Ezeknél a műveleteknél a gyöngyláncot ne vágjuk el.
6. A roletta felhúzása és leengedése a gyöngylánc megfelelő irányú húzásával történik.
ROLETTA KARBANTARTÁSA
A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól
beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható.
Mechanikai szennyeződések (kávé, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.

