
Návod na 
montáž
Pro správnou instalaci a funkci rolety provádějte montáž výhradně podle tohoto návodu.

Před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů a zda rozměr odpovídá požadované šířce a výšce. 
Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže nebo rolety nám prosím sdělte. 

K montáži budete potřebovat
- měřící metr a vodováhu
- vrtačku + šroubovák
- hmoždinky, vruty

Montážní postup

1 Zaměřte umístění konzol      
Zvolte, jestli budete montovat roletu do 
stěny, nebo stropu. Celková šířka rolety je 
rozměr k vnějším stranám konzol. Konzoly 
musí být navzájem vodorovně. Označte 
pozice otvorů pro šrouby. 

2 Montážní profil                           
Při montáži rolety s montážním profilem 
zaměřte umístění klipů profilu. Klip 
ukotvěte 50 mm od vnějších stran profilu a 
pak v rozteči cca 600 mm. Montážní profil 
vložte ozubem do klipů a zatlačením v 
místě klipů zajistíme. Dále pokračujte 
bodem 5.

3 Namontujte konzoly              
Podle materiálu podkladu zvolíme správný 
typ kotevního materiálu a konzoly dle 
zaměření přišroubujeme. 
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4 Vložte trubku s látkou          
Zkontrolujte, zda je mechanismus s 
řetízkem správně nastaven a řetízek 
směřuje svisle dolů. Do upevněných 
konzol pomocí čtyřhranných čepů vsuňte 
trubku rolety a mírným zatlačením zajistíte. 
Mělo by se ozvat kliknutí.  

5 Vyzkoušejte funkčnost    
Tahem za řetízek odzkoušejte správné 
odvíjení a navíjení látky. Táhněte vždy za 
jeden pramen řetízku, a to směrem dolů. 
Tažením řetízku za oba prameny najednou 
může dojít k jeho poškození. Roleta je 
vybavená brzdou a drží v libovolné poloze 
bez nutnosti fixace řetízku v držáku. 
Pomocí druhé spojky řetízku nastavte 
spodní koncovou polohu rolety. 

6 Demontáž rolety
Demontáž rolety provedete vsunutím 
plochého šroubováku do konzoly na 
straně řetízkového mechanismu, odtlačíte 
do strany pojistku a trubku s 
mechanismem z konzoly vytáhnete. Poté 
zatáhněte za roletu směrem z druhé 
konzoly a vytažením čepu z koncovky 
trubky máte roletu demontovanou. Část 
čepu ( trn se čtyřhranem ) zùstane v 
konzole.                                              
Demontáž rolety na montážním profilu 
provedeme uvolněním hřídelek klipů 
vložením plochého šroubováku a mírným 
pootočením. 
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! Varování!                      
Malé děti se mohou uškrtit na smyčkách 
řetízků, které slouží k ovládání rolety. 
Mohou si šňůry řetízek omotat kolem krku. 

- Abyste zabránili zamotání nebo 
uškrcení, umístěte tyto mimo dosah 
dětí. Šňůry a řetízky se mohou obtočit 
kolem krku dítěte.

- Do blízkosti šňůr nestavte postele nebo 
nábytek

- Zajistěte, aby se řetízky nezamotávaly 
nebo netvořily smyčky pomocí instalace 
přiložených bezpečnostních 
komponentů.

7 Obsluha a údržba               
Seznamte se s návodem na obsluhu a 
údržbu rolet. Ke stažení na http://
www.stineni.cz/latkova-roleta

722 221 112                               
722 221 

podpora@stineni.cz Stínění.cz
Biskupská 3330/8
702 00 Ostrava

v pracovních dnech 9 - 17hod
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