MINI GYÖNGYLÁNCOS ROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
FIGYELEM!
A MINI GYÖNGYLÁNCOS roletta
felszerelése
balesetveszélyt
hordoz magában.
Ügyeljünk
a
balesetvédelmi
óvórendszabályok betartására!
A szerelés megkezdése előtt
olvassuk
végig a szerelési
útmutatót!
A feszített rolettára vonatkozó
útmutatást külön fejezetben
részletezzük!
A MINI GYÖNGYLÁNCOS roletta
belső téri használatra alkalmas.
Víz, vízpára hatására károsodhat!
A roletta felhúzása és leengedése
a gyöngylánc megfelelő irányú
húzásával történik.
MINI GYÖNGYLÁNCOS ROLETTA FELSZERELÉSE
1. Szereljük fel az (1) konzolokat. A konzolok külső mérete 4 centiméterrel szélesebb a textíliánál.
A konzolokat felfúrhatjuk, vagy felszerelhetjük a (2) konzol tartókkal, fúrás nélkül. A konzol tartó „racsnis”
így rögzíthetjük „csíptetéssel” de a biztosabb felerősítés érdekében kétoldalas ragasztóval is
megerősíthetjük. A konzolt a konzol tartóba oldalról kell belecsúsztatni.
Feszített roletta esetében a konzolok felszerelése előtt a konzolba fűzzük bele a (3) feszítő zsinórt,
majd a zsinórra kössünk csomót a konzol hátsó oldalán.
2. Illesszük bele az (4) rolettacsőbe az (5) hajtóművet, és a (6) végdugót.
3. Az (5) hajtóműbe, és a (6) végdugóba ütközésig dugjuk bele a (7) illesztő idomokat.
4. Az előbbiekben összeállított szerkezetet helyezzük be az (1) konzolokba.
5. Engedjük le a rolettát. A textilnek párhuzamosan kell futnia az üveggel. Ha a textília nem párhuzamos
az üveggel, engedjük le teljesen a rolettát addig, amíg a rolettacső nem látszik ki a textil alól, és lassan
húzzuk fel a rolettát a textília egyidejű igazításával. A következő felhúzásnál a textília már az üveggel
párhuzamosan fog felfutni.
6. Helyezzük fel a (8) gyöngylánc súlyt a (9) nehezék behelyezésével a (10) gyöngyláncra.
7. Határozzuk meg a (10) 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.
8. Állítsuk be a roletta végállásait. Húzzuk fel a rolettát a legfelső helyzetbe, és pattintsuk rá az egyik
(11) gyöngylánc határolót a gyöngyre. Ezután engedjük le a rolettát a legalsó helyzetbe, és a másik
(11) határolót is pattintsuk rá a gyöngyláncra. Ezeknél a műveleteknél a gyöngyláncot ne vágjuk el.
9. Pattintsuk bele a (12) záró elemeket az (1) konzolokba.
TOVÁBBI MŰVELETEK FESZÍTETT ROLETTA ESETÉBEN
10. Szereljük fel a nyílászáró aljára a(13) zsinór feszítő tartókat. A zsinór feszítő két darabból áll,
és „racsnisan” szorítható rá a nyílászáró aljára.
11. A (14) alsó záróba dugjuk bele a (15) zsinór vezető szemeket.
12. A konzolba már előzőleg rögzített (3) zsinórt fűzzük át a (15) vezető szemen, majd a (13) tartón.
Megfelelő feszítés után rögzítsük a (3) zsinórt a (16) réz hengerrel.
13. A (17) gyöngylánc súly tartót csavarral, vagy kétoldalas ragasztóval rögzítsük az ablak kereten.
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 (olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.

