
Udržujte ovládací šňůrky mimo dosah malých dětí - hrozí nebezpečí udušení. 
Výrobek obsahuje jako příslušenství drobné části, hrozí nebezpečí jejich polknutí a 
ucpání dýchacích cest dětí -  udržujte tyto části mimo dosah malých dětí.
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Návod k použití øímských rolet na poutka na garnýž

Pro vyzvednutí rolety zatáhněte šňůrku směrem dolů, pro spuštění šňůrku povolte.  Roleta NEMÁ BRZDU, proto je nutno výšku 
rolety zajistit uvázáním  ovládacích šňůrek bud’ na vázací kolečko anebo na stěnový držák.

3. Zpětná montáž látky a rolety - Vložte horní a dolní lišty do rolety a namontujte zpět průvlaky do horní lišty. Látku rolety si 
rozložte na stole a zaved’te zpět všechny šňůrky do látky. Poté můžete roletu opět zavěsit na garnýž.

1. Uvolnění průvlaků - Po demontáži rolety z garnýže si ji rozložte nejlépe na stůl, rozvažte vodící šňůrky a vytáhněte je z látky. 
Vyšroubujte průvlaky z horní lišty. Musíte si dobře zapamatovat  pozice a vedení šňůrek pro jejich opětovné nasazení!
2. Demontáž lišt - Vytáhněte horní a dolní lišty, pro jejich vytažení (v případě potřeby) nutno sešití tunýlku na boku jemně 
rozstřihnout.

Montaž  rolety

Obsluha rolety

Demontáž rolety

výběr látek a objednávky na www.dekoria-style.cz

Montáž stěnového držáku
Roleta NEMÁ BRZDU, proto je nutno namontovat do stěny na vhodné místo bud’ pouze vázací kolečko (obr B - kolečko a vrut je 
součástí dodávky) anebo lépe stěnový bezpečnostní držák (obr A), který  slouží pro zajištění rolety v dané poloze a pro uchycení 
ovládacích šňůrek tak, aby tyto volně visící  nepředstavovaly nebezpečí pro děti.. Umístěte na zeď v pohodlné výšce.  Vruty ke 
stěnovému držáku nejsou součástí dodávky.

Průvlaky pro vedení šňůrek
U nové rolety jsou z výroby průvlaky našroubovány do horní dřevěné lišty, která je zašita v tunýlku.

Upevnění rolety
Roleta se zavěsuje na dříve namontovaný garnýž, délka poutek je 10 cm, šíře 5 cm.  Garnýžová trubka mùže být  průměru až 30 
mm (starší typy).
Pozor
Maximálně vytažená roleta má výšku cca 25-40 cm podle typu rolety a tloušťky látky. 
Počítejte proto s tímto faktem při volbě umístění rolety. Pokud chcete běžně otevírat okno do boku, musíte namontovat roletu o 
tuto výšku nad horní okraj okenního křídla při otevření. Pokud se spokojíte s běžným otevíráním pouze vyklopením, můžete 
montovat roletu I níže, v případě potřeby otevření do boku pro údržbu pak roletu nadzvednete.


