
INSTRUKCJA MONTAŻU
ROLETA VEGAS MINI

- mechanizm boczek lewy + prawy
- wieszaki górne metalowe 2 szt
- prowadzenie żyłkowe opcjonalnie: wieszaki metalowe
dolne 2 szt + zaczep do wieszaka i naciągania
żyłki z pokrętłem 2 szt + żyłka 
- spinka do łańcuszka dodatkowa
- osłonka do materiału

Rozpakuj żyłki i przeprowadź je przez specjalne 
otwory w mechanizmach i zawiąż je w supeł
na górze mechanizmu. Załóż osłonki do materiału
( biały okrąg / krążek płaski ).
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MONTAŻ BEZINWAZYJNY

ELEMENTY MONTAŻOWE
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Załóż mechanizmy do rurki z materiałem,
następnie nałóż na ramę okna z wieszakami.
Roletę wyśrodkuj na oknie przesuwając w lewo
lub w prawo.

UWAGA 
Pamiętaj , aby nie rozwijać materiału na rurce
oraz nie rozwijać łańcuszka jeszcze.
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Zwisające żyłki przeciągnij przez odpowiednie 
zaczepy w belce obciążającej materiał 
od strony ramy okiennej.
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Załóż metalowe wieszaki dolne na ramę okna,
następnie załóż zaczep z pokrętłem 
do wieszaka. Pokrętło ustaw śrubokrętem w
pionie i przeciągnij żyłkę przez otwór.
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Załóż metalowe wieszaki dolne na ramę okna,
następnie załóż zaczep z pokrętłem 
do wieszaka. Pokrętło ustaw śrubokrętem w
pionie i przeciągnij żyłkę przez otwór.

Śrubokrętem naciągnij żyłkę regulując
pokrętłem w prawo.

Rozwiń łańcuszek z mechanizmu na oknie, 
następnie rozwiń roletę.

ROLETA GOTOWA DO UŻYTKOWANIA

UŻYTKOWANIE:
Osprzęt PVC polecamy czyścić delikatnymi detergentami np. z wodą z płynem do mycia naczyń.
Materiał roletowy posiada impregnację, co zwiększa jego właściwości antystatyczne, co za tym idzie 
nie zalecamy czyszczenia tkaniny na mokro, ponieważ  może się zdeformować.
Proponujemy odkurzać ją szczotką z miękkim włosiem.  

Firma EFFECT s.c. jako producent rolet wewnętrznych informuje, że produkowane wyroby spełniają wymogi Normy PN-EN 13120:2010:

Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną, mogą 
również owinąć sznur wokół szyi;
- dla uniknięcia zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, należy utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci;
- należy odsunąć łóżka dziecinne i meble od sznurów zasłon okiennych.

W trosce o Państwa dzieci w każdej naszej rolecie są zastosowane specjalne łączniki zrywalne, które przy nadmiernym obciążeniu
łańcuszka powodują zerwanie na wypadek gdyby dziecko zaplątało go sobie wokół  szyi. Mając powyższe na względzie EFFECT s.c. 
postanowił wyposażyć swoje rolety w element zabezpieczający wraz z instrukcją jego montażu oraz etykietę z ostrzeżeniem 
widniejącą na opakowaniu zewnętrznym.



INSTRUKCJA MONTAŻU
ROLETA VEGAS MINI

Załóż boczki mechanizmu do rurki z materiałem
i zaznacz zgodnie z otworami miejsca wkręcenia
śrubek. Pamiętaj o zachowaniu poziomu.

Następnie rozbierz mechanizm boczny 
bez łańcuszka:
- wyjmij osłonę pcv
- wypnij płytkę przeżroczystą
- wyjmij rurkę z mechanizmem
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Mechanizm boczny z łańcuszkiem przykręć
do ramy / ściany zgodnie z zaznaczonym
wcześniej miejscem.

Rozłożoną część mechanizmu bez łańcuszka 
z otworami przykręć także w zaznaczonym
miejscu.

MONTAŻ PRZYKRĘCANY

Rozpakuj żyłki i przeprowadź je przez specjalne 
otwory w mechanizmach i zawiąż je w supeł
na górze mechanizmu.

1
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- mechanizm boczek lewy + prawy
- prowadzenie żyłkowe : zaczep do wieszaka 
i naciągania żyłki z pokrętłem 2 szt + żyłka 
- spinka do łańcuszka dodatkowa

ELEMENTY MONTAŻOWE
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Załóż roletę do mechanizmu i załóż brakujące
elementy wymontowane wcześniej:
płytkę przezroczystą oraz osłonkę boczna.
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Następnie przykręć zaczep żyłki z pokrętłem 
do dolnej ramy okna. Pokrętło ustaw 
śrubokrętem w pionie i przeciągnij żyłkę 
przez otwór.

Śrubokrętem naciągnij żyłkę regulując
pokrętłem w prawo.

Rozwiń łańcuszek z mechanizmu na oknie, 
następnie rozwiń roletę.

Zwisające żyłki przeciągnij przez odpowiednie 
zaczepy w belce obciążającej materiał 
od strony ramy okiennej.

ROLETA GOTOWA DO UŻYTKOWANIA

UŻYTKOWANIE:
Osprzęt PVC polecamy czyścić delikatnymi detergentami np. z wodą z płynem do mycia naczyń.
Materiał roletowy posiada impregnację, co zwiększa jego właściwości antystatyczne, co za tym idzie 
nie zalecamy czyszczenia tkaniny na mokro, ponieważ  może się zdeformować.
Proponujemy odkurzać ją szczotką z miękkim włosiem.  

Firma EFFECT s.c. jako producent rolet wewnętrznych informuje, że produkowane wyroby spełniają wymogi Normy PN-EN 13120:2010:

Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną, mogą 
również owinąć sznur wokół szyi;
- dla uniknięcia zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, należy utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci;
- należy odsunąć łóżka dziecinne i meble od sznurów zasłon okiennych.

W trosce o Państwa dzieci w każdej naszej rolecie są zastosowane specjalne łączniki zrywalne, które przy nadmiernym obciążeniu
łańcuszka powodują zerwanie na wypadek gdyby dziecko zaplątało go sobie wokół  szyi. Mając powyższe na względzie EFFECT s.c. 
postanowił wyposażyć swoje rolety w element zabezpieczający wraz z instrukcją jego montażu oraz etykietę z ostrzeżeniem 
widniejącą na opakowaniu zewnętrznym.


