
 

  
 
  
  

 

MINI TOKOZOTT SÁVROLETTA FELSZERELÉSE 
A MINI TOKOZOTT 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. Szereljük fel a (1) tokot. Ehhez a tokra merőleges irányban húzzuk le a (2) tokvégeket a tokról, hogy a  
    csavarhelyek szabaddá váljanak. 
2. Csavarozzuk fel a tokot, mindkét oldalon 2 – 2 csavarral, majd helyezzük vissza a (2) tokvégeket. 
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 ablakkeretre. 
6. Határozzuk meg a (9) gyöngylánc 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.  
7. A sávroletta felső végállás adott, miután az alsózáró a tokba ütközik. 
     Az alsó végállás beállításához engedjük le a sávrolót a legalsó helyzetbe, majd a  (9) gyöngylánc  
     hozzánk közelebb eső ágára pattintsuk rá a (10) gyöngylánc határolót. 
8. 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 (11) fém zsinórfeszítő csavarral rögzíthető. A (12) műanyag zsinórfeszítő fúrásmentesen szerelhető. 
    Lazán illesszük össze a (12) 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 (13) zsinórvezető szem. 
3. A konzolba már a gyártásnál beépített zsinórt fűzzük át a (13) vezető szemen,  
     a (11 vagy 12) zsinórrögzítőn, majd a (14) rögzítő kis hengeren.  
4. Megfelelő feszítés után rögzítsük a zsinórt a (14) 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. 

MINI TOKOZOTT 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! 

 
  


