
                                                                                               
 
 
 
                                                      
Kezelési és karbantartási útmutató 
 
Javaslatok a roletta árnyékoló hosszú élettartamának megőrzése érdekében 
 

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és mindenekelőtt ügyeljen a biztonsági 
előírásokra. Rolettáját minden esetben becsomagolás előtt kipróbáljuk, beállítjuk! Azok a károk, melyek a 
kezelési és karbantartási előírások be nem tartása miatt keletkeztek, illetve a helytelen szállításból és 
felszerelésből eredő hibák nem tartoznak a garanciális hibák körébe. Kérjük, ezt az útmutatót a roletta 
élettartama végéig jól őrizze meg.  
 

1. Minden esetben szakember végezze a termék beszerelését! 

 
A nem megfelelő beszerelés rongálhatja a szerkezeteket, s a keletkezett sérülések már a használat kezdetén 
hibákat okozhatnak, ezért sok kellemetlenségtől és nem utolsó sorban költségtől kímélhetjük meg magunkat, 
ha körültekintően végeztetjük a beszerelést, amelynek eredményeképpen a jótállás sem veszik el.  

 

2.  Roletták akadálymentesítése!   

 
A napellenző használata előtt minden esetben győződjön meg róla, hogy árnyékolástechnikai eszköze 
mozgatását semmilyen külső tényező nem akadályozza. Minden fel- és lehúzás előtt ellenőrizze, hogy nincs-
e, a működtetést gátló tárgy a szerkezet útjában. Ily módon könnyen elkerülhető a szerkezet károsodása a 
vászon kiszakadása.  

 

3.  Körültekintő működtetés! 

 
Attól függően, hogy milyen hajtásmódú eszközzel állunk szemben – gyöngyláncos, rugós vagy motoros - 
különböző részletekre kell figyelni a működtetés során.  
 
A gyöngyláncos rolettát a gyöngylánc meghúzásával ereszthetjük le illetve húzhatjuk fel. A leengedés és 
felhúzás során az egyenletes mozgatásra kell törekedni annak érdekében, hogy a hirtelen leesés vagy felrántás 
ne károsítsa a szerkezetet.  
 
A rugós rolettát a fogantyú vagy húzózsinór meghúzásával ereszthetjük le illetve húzhatjuk fel. A leengedés és 
felhúzás során az egyenletes mozgatásra kell törekedni. A roletta felhúzásánál mindig a teljes feltekeredésig 
kézzel követni kell a roletta mozgását úgy, hogy az alsó pálca lehetőleg mindig párhuzamos maradjon a 
tengellyel, illetve vízszintes síkban ne térjünk ki az alsó pálcával. A roletták rugós működésűek, ha nem a fentiek 
szerint működtetjük a rugóerő nem megfelelő kezelése miatt a szerkezet és a textil károsodhat, a textil széle 
meggyűrődhet. Ezen hibák nem tartoznak a garanciális hibák körébe. Ha állandó feszítésű tetőtéri rugós rolettát 
vásárolt azt kiakasztó kampók segítségével rögzítheti a kívánt végállásban. Több pár kiakasztó, több helyen 
való fixálást tesz lehetővé. Nem állandó feszítésű rugó esetén a felhúzás úgy történik, hogy a fogantyú 
segítségével a vásznat először lefele irányba kell mozgatni, majd egyenletes mozgatással felhúzni azt.  
Ha úgy érezzük, nehéz, akadozó a roletta mozgatása, hívjunk szakembert.  A rolettát soha ne terhelje pótsúllyal.  
 
 
 

                                                                                                                                                  



                                                                                               
 
 
 
                                                      
 
A távvezérelt, elektromos hajtású árnyékolók mozgatása a legegyszerűbb. A vezérlés nem megfelelő 
működésének oka általában a többszöri egymás után történő használat során felmelegedő hő védő kapcsoló 
lehet, melynek következtében a szerkezet átmenetileg leállhat. A probléma orvoslásához pár perces pihentetés 
elegendő, hogy a szerkezet újra működésbe lépjen. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a berendezéssel! 
Amennyiben a hálózatot villámcsapás okozta túlfeszültség éri, rendellenes működést vagy a motorok elromlását 
eredményezheti. 
 
 
4. Tisztítás és ápolás egyszerűen! 

A roletták fő alkalmazási és felhasználási területe a bel terek árnyékolása, napfény védelme és a betekintés 
védelem. Hőség esetén kellemes klímát teremt a lakótérben. Nem utolsó sorban a változatos ponyva választék 
és a profilok az épület belsőépítészeti díszévé teszi. A roletta csak beltéri használatra alkalmas. Víz, és extrém 
mértékben párás levegő hatására a textil károsodhat. 
Árnyékolástechnikai eszközeink a rendeltetésszerű használat során nem károsodhatnak, az idő múlásával 
azonban koszolódhatnak.  
A roletta textil enyhén nedves ronggyal vagy szivaccsal portalanítható. A fém és műanyag alkatrészekre 
rakódott szennyeződéseket puha ronggyal és langyos vízzel könnyen és gyorsan el lehet távolítani, míg az 
oldószer vagy alkohol tartalmú tisztítószerek, súrolószerek koptatják a színterezett felületet. A roletta alkatrészei 
karbantartást nem igényelnek, az egyes alkatrészei a gyártótól beszerezhetőek javítási munkák kizárólag 
eredeti pótalkatrészekkel végezhetőek. 
 
 
5. További tippek! 
 
Biztonság szempontjából fontos megjegyezni, hogy az árnyékoló nem gátolja az ablakból történő kiesést, 
ezért a nyitott ablak előtt leengedett árnyékolóhoz ne engedjük közel a kis gyermekeket. Nagyon fontos, hogy 
a lelógó gyöngylánccal ne engedjük gyermekünket játszani, mert az fulladásveszélyt okozhat. 
 

                                                                                                                                                  


