BOHEMIAFLEX CS
Protisluneční zařízení

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PROTISLUNEČNÍCH
CLON
SVISLÁ STÍNÍCÍ ŘETÍZKOVÁ ROLETA
Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek, který je v souladu s normou ČSN EN 13120.

Chcete-li, aby Vám roleta dlouho a dobře sloužila, je nutno dodržovat následující zásady:
1. Bezchybná montáž
Po rozbalení přepravního obalu zkontrolovat stav, rozměr a úplnost rolety. Zkontrolovat rovnost
stěny, na kterou bude roleta montována. Dbát na to, aby roleta byla upevněna ve vodorovné
poloze (ve váze) a díky tomu se správně roztahovala a stahovala. Úchyty jsou univerzální s
možností montáže před okna a do stropu.
2. Obsluha výrobku
Manipulaci roletou provádět může pouze pomocí tažného řetízku. Řetízkový mechanismus
umožňuje zastavit roletu v jakékoliv poloze. Brzda (zarážka) umístěná na ovládacím řetízku
zamezuje přetočení potahu. Pokud dojde k mechanickému poškození brzdy (zarážky), potah
rolety se nesmí vytočit až na AL trubku, vždy musí zůstat na trubce minimálně dva náviny potahu
(dvě otáčky na válci) v opačném případě může dojít k odlepení potahu z válce. Roletu nelze
ovládat tahem za zátěžovou trubku, došlo by tak k poškození řetízkového mechanizmu. Ovládání
pomocí řetízku musí být prováděno ve svislém směru k řetízkovému mechanismu.
3. Údržba potahu
Ze suché látky setřepat prach, použít suchý hadřík nebo vysavač, jemně vyklepat nebo
vykartáčovat. V žádném případě nečistit roletové látky vodou nebo saponáty, mohlo by dojít
k nevratné tvarové a barevné změně látky rolety. Potah je antistaticky upravený, tudíž je odolný
proti zašpinění.
Je zakázáno používat k čištění textilních, hliníkových nebo kovových částí chemická rozpouštědla
(trichlóretylén, aceton, benzín aj.).
4. Vada na potahu
Vada na potahu je každá odchylka, která je zřetelně viditelná ze vzdálenosti min. 2m.
Maximální odchylka(vzdálenost) útku vzhledem k přímce tvořící stranu měřená od strany ke
straně je 1% šířky tkaniny.

Pro Vaši bezpečnost dodržujte tato VAROVÁNÍ:
1. malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které
ovládají výrobek;
2. aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou
omotat kolem krku dítěte;
3. odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry;
4. nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.
Věříme, že Vám náš výrobek bude dlouho sloužit k úplné spokojenosti.
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