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SOLERO
ROLOVACÍ SÍŤ PROTI HMYZU
Interiérová rolovací síť SOLERO je primárně určena pro střešní okna. Síť SOLERO
spolehlivě ochrání Váš interiér před nežádoucím létajícím hmyzem.
Síť SOLERO je možné použít nejenom pro všechny typy střešních oken, ale i pro
klasická svislá okna či balkonové dveře.
Kazety a příslušenství pro síť SOLERO jsou dostupné v bílém provedení.

NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ
Kazeta sítě SOLERO se umisťuje na ostění střešního okna těsně nad jeho horní hranu. Síť SOLERO je možné
instalovat i obráceným způsobem, kdy se kazeta namontuje na spodek ostění střešního okna. Informace o
způsobu umístění je nezbytná pro správné a přesné předpětí pružiny (uveďte v objednávce).
uchycení od shora dolů

uchycení od spodu nahoru

Při zaměření okenního otvoru je třeba k šíři pro síť SOLERO připočítat celkem 68 mm pro boční vodící lišty
(tzn. 34 mm na každé straně).
K výšce okenního otvoru se z důvodu bezproblémového otevírání okna přidává celkem 135 mm (105 mm
nad okenní otvor pro kazetu a stahovací lištu ve zcela vytažené poloze; a 30 mm pod okenní otvor pro
stahovací lištu ve zcela stažené poloze).
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SOLERO
ROLOVACÍ SÍŤ PROTI HMYZU

Dále uveďte:
počet kusů, způsob umístění.
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SOLERO
ROLOVACÍ SÍŤ PROTI HMYZU
NÁVOD NA MONTÁŽ
Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství (vrchní kazeta, vodící lišty, krycí
plastové lišty, 4 ks delších vrutů – pro vodící lišty, 4 ks kratších vrtutů – pro upevnění kazety, 1 ks křížový
šroubovák pro seřízení spodního dorazu).
Před samotnou montáží odejměte oba plastové boky kazety a kovové nosiče. Nosiče připevněte na ostění
střešního okna. Kazetu vsuňte do kovových nosičů. Po nasazení kazety zamáčkněte transparentní plastové
nosiče. Vodící lišty zasuňte do horní kazety a přišroubujte vodící lišty přiloženými vruty.
POZOR: Nutno dodržet rovnoběžnost obou vodících lišt!
Síť stáhněte do spodní pozice.

V případě, že se spodní doraz neudrží v krajní pozici, proveďte konečné seřízení přiloženým křížovým
šroubovákem – přitahováním šroubu ve směru hodinových ručiček se zvyšuje přítlak na spodní lištu. Toto je
nutné provést na obou stranách stejně. Pomocí přiložených plastových lišt zakryjeme vruty ve vodících lištách.
Krycí lištu přiložte do drážky vodící lišty a odspodu zamačkávejte. Nakonec osaďte bočními plastovými
krytkami.

POZOR: Síť musí být namontována ve vodorovné poloze.
Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.
NÁVOD NA POUŽITÍ
Síť se ovládá pomocí spodní lišty stahovací lišty. U sítí menších rozměrů stačí uchopit uprostřed, u větších sítí
stahujte oběma rukama na stranách, aby byl profil tažen rovnoměrně.
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SOLERO
ROLOVACÍ SÍŤ PROTI HMYZU
NÁVOD NA ÚDRŽBU
Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky,
tuky, ostré předměty apod.
ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození
zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje
na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace
bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.
Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném
používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou.
BEZPEČNOST
Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínicí techniky.
Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným
varovným symbolem.
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