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R-LITE tetőtéri roló szerelése 
 
A szerelést kizárólag az alábbi utasítások szerint végezze, hogy elkerülje a felesleges szerelési hibákat vagy más 
kellemetlenségeket. 
 

A SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK: 
 

 fúró gép 

 keresztcsavarhúzó 

 kés, olló, fogó 

 fúró ᴓ 2mm 

 
ELLENŐRZÉS: 
 

 Javasoljuk, hogy a szerelés előtt ellenőrizze az összes alkatrészt, még az áru átvételekor, elkerülve 

ezzel az esetleges problémákat. Az esetleges hiányosságokkal, vagy szereléssel kapcsolatos 

megjegyzésekkel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot. 

 A szerelés előtt semmi esetben ne húzza ki a szövetet a tokból. 

 Távolítson el minden akadályt a tetőablakból, amely megakadályozhatja az 

összeszerelést (műanyag tartók stb.).  
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SZERELÉS: 

 A szerelés előtt semmi esetben ne húzza ki a szövetet a tokból. 

 Távolítson el minden akadályt a tetőablakból, amely megakadályozhatja az 
összeszerelést.  

 

MENNYEZITI KLIPEK RÖGZÍTÉSE: 

 A klipet tegye hozzá az ablak felső keretéhez, a műanyag ütközők megadják a 
helyes pozíciót (1. kép) 

 Fúrja elő a lyukakat, majd ezt követően csavarozza az ablakhoz. Ezután 
távolítsa el az átfedő részeket, amelyek meghatározták a klip helyét. 

 

A KARNIS FELSZERELÉSE: 

 Lazítsa meg a feszítő zsinórt a rolón. 

 A rögzítő klipeket a roló oldallapjaihoz kell rögzíteni (2. kép). 

 Fogja meg a roló karnisát, az ablak elejéről csúsztassa a rolót a szögletes 

mennyezeti klipekre, a helyes felhelyezés után a roló bekattan a klipbe (3. 

kép).  

A VEZETŐ SÍNEK SZERELÉSE: 

 Helyezze a vezető síneket a karnis alá, egyenesítse ki őket az ablakkeret 

szélével. A vezető síneken lyukak vannak, ezeken keresztül fúrja elő a 

lyukakat az ablakkeretbe és a vezető síneket csavarozza be. 

 Vigyázzon, hogy a feszítő zsinórok ne kerüljenek a vezető sínek és az 

ablakkeret közé. 

A FESZÍTŐ ZSINÓR RÖGZÍTÉSE: 

 a feszítő konzolokat, amelyek a zsinór végén találhatóak kattintsa a vezető 
sínek alsó részébe. 

 
A ROLÓ FÉKÉNEK BEÁLLÍTÁSA: 

 Szükség esetén beállíthatja a roló fékét a feszítő zsinórok beállításával – 

mindkét zsinórnak egyenletesen kel feszülnie!! 

 A féket a fémhenger mozgatásával állíthatja a zsinór végén. A csavart 1,5mm 

imbuszkulccsal lazítsa meg (5. kép). A következő szabály érvényes: Minél 

jobban feszül a zsinór, annál jobban fékez a roló. 

 Ha a fék helyesen van beállítva, a roló bármilyen pozícióban tart. 

 VIGYÁZAT! - A feszítő zsinór túlzott feszítése károsíthatja a roló fékét. 

 A zsinór felesleges végeit vágja le. 

 
BEFEJEZÉS: 

 Az alsó sáv húzásával húzza a rolót az ablak aljára, és ellenőrizze annak 

működését. 
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R-Lite tetőablak roló felszerelése 

A roló az EN 13120 biztonsági jellemzők szerint 
megfelelően van felszerelve 

 

A SZERELÉS BEMUTATÁSA 
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