
 

  
 
  
  

 

DEKOMAX SÁVROLETTA FELSZERELÉSE 
A DEKOMAX SÁVROLETTA (1) tokjába a gyártásnál beépítjük a tengelyt, az alsózárót, a gyöngyláncos 
 mozgatómechanizmust és a textíliát, tehát a sávroletta komplett. 
 Külön csomagban vannak az egyéb alkatrészek. 
1. A (1) felfogó profil és a (2) klipszek alkalmasak mennyezetes és homlokfalas rögzítésre is. 
2. Jelöljük fel a (2) klipszek helyét, majd csavarozzuk fel azokat.  
    A két szélső (2) klipsz a (1) felfogó profil végétől kb.5 centiméterre legyen. A harmadik klipsz 
    kerüljön a felfogó profil közepére. 
3. Az (3) alsózáróba dugjuk bele az (4) alsózáró végdugókat. 
4. Szereljük fel a (5) gyöngylánc súlyt. A (5) gyöngylánc súlyba helyezzük bele a (6) nehezéket,  
     majd pattintsuk össze a gyöngylánc súly két darabját oly módon, hogy a gyöngylánc a gyöngylánc súly 
     kivágásába kerüljön.  
5. A (7) gyöngylánc súly tartót ragasszuk fel a (8) kétoldalas ragasztóval az ablakkeretnek arra az oldalára, 
     ahol a gyöngylánc van.  
     Ennek helyét a gyöngylánc hossza határozza meg. A gyöngyláncnak közel feszesnek kell lennie. 
6. A roletta felhúzása és leengedése a gyöngylánc megfelelő irányú húzásával történik. 
TOVÁBBI MŰVELETEK FESZÍTETT SÁVROLETTA ESETÉBEN 
A sávroletta oldal megvezetésére szolgáló zsinór (damil) rá van szerelve a felfogó profilra. 
1. Szereljük fel a nyílászáró aljára a zsinórfeszítőket. Kétféle zsinórfeszítő használatos.  
    A (9) fém zsinórfeszítő csavarral rögzíthető. A (10) műanyag zsinórfeszítő fúrásmentesen szerelhető. 
    Lazán illesszük össze a (10) műanyag zsinórfeszítő két darabját, majd akasszuk rá az ablakkeret alsó élére.  
    A két darab összetolásával rögzítsük a zsinórfeszítőket az ablakszárnyon. A zsinórfeszítők végleges 
    helyzetét a vezetőzsinórok adják meg. 
2. Az (4) alsózáró végdugóban benne van a (11) zsinórvezető szem. 
3. A konzolba már a gyártásnál beépített zsinórt fűzzük át a (11) vezető szemen, 
     a (9 vagy 10) zsinórrögzítőn, majd a (12) rögzítő kis hengeren.  
4. Megfelelő feszítés után rögzítsük a zsinórt a (12) kis hengerrel. 
 

SÁVROLETTA 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. 

DEKOMAX SÁVROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ 

FIGYELEM! 
A SÁVROLETTA felszerelése balesetveszélyt hordoz magában!  
Ügyeljünk a balesetvédelmi óvórendszabályok betartására! 
A szerelés megkezdése előtt olvassuk végig a szerelési útmutatót! 
A SÁVROLETTA belső téri használatra alkalmas.  
Víz, vízpára hatására károsodhat! 

 
  


