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.ROLETY OKIENNE

ELEMENTY ZESTAWU
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Żyłkę dołączoną do zestawu należy 
przeciąć na pół.

Informacje dotyczące użytkowania i konfekcji OSTRZEŻENIE

-Prosimy uważnie przeczytać instrukcję
i odpowiednio zamontować roletę.
-Nie prać.
-Czyścić wilgotną szmatką.
-Nie prasować.
-Produkt podatny na zagniecenia.
-Zwężanie rolety powoduje utratę gwarancji. 
-Nie należy rozwijać rolety do samego końca. 
Zaleca się pozostawienie przynajmniej dwóch 
zwojów tkaniny na rurce nawojowej.

Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznur, łańcuszki, lub paski ciągnące służące do obsługi produktu. Sznurki mogą 
owinąć się wokół szyi dziecka. Aby nie dopuścić do zaplątania i uduszenia, należy przechowywać sznurki w miejscu niedostepnym dla 
dzieci.
Należy odsunąć łóżko, kojce i meble od sznurków zasłon okiennych. Nie należy wiązać sznurków. Proszę się upewnić, że sznurki nie 
skręcają się i nie tworzą pętli. Dla zmniejszenia ryzyka związanego z zaplataniem i uduszeniem dziecka, roletę wyposażono w napinacz 
łańcuszka, który jest integralną częścią rolety i bezwzględnie należy go zamontować. Mechanizm należy montować i używać zgodnie 
z instrukcją. 

h- zatrzask haczyka
i- baza haczyka
j- trzpień zaślepki obciążnika
k- żyłka
l- naklejka haczyka
m- talerzyk
n- boczek mechanizmu
o- zatrzask napinacza żyłki
p- regulator napięcia żyłki
r- wkładka łożyskowa
s- baza napinacza żyłki
t- zaślepka obciążnika

a- wkładka z łańcuszkiem
b- wkładka mechanizmu
c- rurka nawojowa z tkaniną
d- napinacz łańcuszka
e- płytka napinacza łańcuszka 
f- obciążnik
g- naklejka napinacza łańcuszka

J

Elementy rolety połącz tak, jak jest to ukazane na 
schamacie.

Roleta jest dwustronna. W przypadku chęci 
odwrócenia rolety zamień elementy mechanizmu.

1.

Przeciętą na pół żyłkę przewlecz przez 
boczek mechanizmu. Czynność powtórz z drugiej strony. Przyklej naklejki na haczyki.

Czynność powtórz na haczyku z drugiej strony.

Połącz zatrzask z haczykiem. Wsuń boczki mechanizmu w haczyk.

2. 3.

4. 5.
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Tylną część rolety wepnij w mechanizm rolety. 
Mechanizm powinien kliknąć.

6.

Przednią część rolety wepnij w mechanizm rolety. 
Mechanizm powinien kliknąć.

7. Odklej warstwę zabezpieczającą naklejki. Następnie umieść roletę 
na oknie. Pamiętaj o dokładnym zatrzaśnięciu haczyków.

8.

Zaślepki połącz z  obciążnikiem 
i umieść w rozwiniętej rolecie. 

Złożony element powinien 
wyglądać jak na schemacie 

obok.

9.

W przypadku problemów z montażem prosimy zapoznać się z naszym 
materiałem wideo. Przedstawiony jest tam wizualnie montaż rolety.  
W przypadku innych problemów proszę wejść na naszą stronę minirolety.pl, 
lub skontaktować się z nami bezpośrednio. 
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 7 do 17 i w soboty od 8 do 14. 
W celu zeskanowania kodu QR potrzebna jest aplikacja na telefon.

https://youtu.be/AETtEGAyryE

Dodatkowe informacje

Przewlecz trzpień przez żyłkę, a następnie wepnij go tak jak na schemacie. Pamiętaj, by czynność powtórzyć po drugiej stronie.

10.

x2

Zdejmij warstwę zabezpieczającą naklejkę 
i przyklej mechanizm na okno.

Mechanizm powinien być naprężony.
Przyklej naklejkę na mechanizm.

Wsuń napinacz na płytkę.

Umieść łańcuszek pomiędzy elementami 
napinacza. Złożony element przekręć.

15.14.

Naciągnij żyłkę przewlekając ją przez regulator napięcia żyłki, następnie umieść go w bazie napinacza żyłki,
Zaślepkę z zatrzaskem zatrzaśnij na dolnej części okna. Napręż żyłkę ostrożnie przekręcając mechanizm. 
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