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N Á V O D   K  O B S L U Z E 
P Ř E D O K E N N  Í CH   R O L E T 

 
Způsob ovládání předokenních rolet 
 
1.) elektrické  
2.)  ruční 
 
Při ovládání v bodě 1.) ovladači při stisknutí tlačítka požadovaného směru 
uvedete roletu do pohybu. Roletu můžete v kterékoli poloze vypnout. 
Funkce krajních poloh dole a nahoře je nastavena koncovými spínači. 
Při dojetí rolety do krajních poloh se pohon automaticky zastaví. 
Pro zajištění neoprávněného otevření rolety je nutno nechat roletu dojet 
na spodní krajní mez (až se sama zastaví). 
Motor má pracovní dobu 5 minut, poté vypne tepelná ochrana, která se  
po 10. minutách opět automaticky zapne. Po dobu asi 10 minut nelze  
roletu uvést do pohybu. 
 
Při ovládání v bodě 2.) lze roletu ovládat pomocí pružinového navijáku  
nebo kliky. 
Při ovládání pomocí pružinového navijáku je třeba popruh táhnout směrem 
k sobě, a potom uvolnit  aby se popruh navinul do navijáku. 
Roletu je nutné ovládat pomalu a plynule a nedojíždět prudce do krajních poloh, aby 
nedošlo k zaseknutí. 
Při ovládání klikovým navijákem nebo klikou je třeba dodržovat směr šipek. 
Netočte klikou v případě, že roleta je zcela zavřená nebo otevřená. 
Roletu můžete zastavit v jakékoliv poloze. 
 
Důležité upozornění: 
Z A K Á Z Á N O 
1.)  Rukama zvedat roletu do krytu !!!! Při spuštění by došlo k vážnému 
      poškození rolety.  
2.)  Při zavírání se nesmí v dráze rolety vyskytnou překážka, na kterou by  
      roleta narazila (např. květináč), v takovém případě dojde k poškození   
      rolety.  
3.)  Tlačítka spínačů mačkejte v krátkých impulsech, při delším držení  
      tlačítka by mohlo dojít k přehřátí a poškození elektronického řízení rolet. 
4.)  V zimě se může stát, že se na roletách usadí námraza. V takovém   
      případě rolety nepoužívejte. Mohlo by dojít k poškození rolet a motorů. 


