Návod k pouití øímských rolet s kazetovým mechanismem
1.

Odmìøte si umístìní rolety (horní hrana rolety pak bude o cca 1,5 cm výe) a upevnìte dráky
rolety. Uvolnìte zajiovací páèku a pøilote kazetu s mechanismem zepøedu tak, aby lem kazety
byl na jazýècích drákù a jemnì dotlaète ke stìnì. Zajistìte páèku úchytu zpìt.

Maximálnì vytaená roleta má výku cca 25-40 cm podle typu rolety a tlouky látky. Poèítejte proto s tímto faktem pøi
volbì umístìní rolety. Pokud chcete bìnì otevírat okno do boku, musíte namontovat roletu o tuto výku nad horní okraj okenního
køídla pøi otevøení. Pokud se spokojíte s bìným otevíráním pouze vyklopením, mùete montovat roletu i níe, v pøípadì potøeby
otevøení do boku (pro údrbu ), pak roletu nadzvednete. Pozor jetì na stavební konstrukce - zdali nemáte nad oknem pouit ve
stìnì kovový nosník - pak bude problematické vrtání otvoru pro hmodinku !

2.

Drák øetízku plní estetickou a bezpeènostní funkci - montuje se do stìny pomocí vrutù nebo
jej lze pøilepit na rám okna oboustrannou páskou. Umístìní volte tak, aby øetízek byl pouze
vyrovnán a pokud mono, aby drák nebyl namáháný na tah. Vruty nejsou souèástí dodávky.

1.
Uvolnìte páèku a postupujte opaènì jako na obr. 4 - 6, roletu sundejte a rozlote si ji
v rozvinutém tvaru na stole nebo na podlaze

2.
Rozvate vodící òùrky a vytáhnìte je z poutek na rubu látky, vytáhnìte vodorovné
výztuhy. Látku odtrhnìte z kazety ( je upevnìna na suchém zipu).
Musíte si dobøe zapamatovat pozice a vedení òùrek pro jejich opìtovné nasazení !
Pøi praní dodrujte pokyny pro praní
a údrbu dané látky !!!

3.
Po vyprání a vyehlení si látku rozlote opìt na stole nebo na podlaze a postupujte
opaènì jako pøi demontái ( nejdøíve upevnìte látku na suchý zip a poté provleète zpìt
vechny òùrky, zasuòte zpìt výztuhy) Roletu opìt upevnìte na dráky

Udrujte ovládací øetízek mimo dosah malých dìtí - hrozí nebezpeèí
uduení ! Výrobek obsahuje jako pøísluenství drobné èásti, hrozí
nebezpeèí jejich polknutí a zneprùchodnìní dýchacích cest dìtí udrujte tyto èásti mimo dosah malých dìtí

