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VENKOVNÍ ROLETY – VIVERA, HELUZ 

1. OVLÁDÁNÍ  

Klika                Pásek/šňůra                                  Motor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS OVLÁDÁNÍ POMOCÍ KLIKY:  

Uchopte kliku, proveďte zalomení její dolní části pro lepší ovládání a celou kliku odkloňte od zdi tak, aby se 

klika pohodlně ovládala. Vytažení rolety proveďte otáčením kliky – jedním směrem nahoru a opačným 

směrem dolů. Při dojetí rolety do spodní polohy se dolní lišta opírá o parapet. Kliku po ukončení manipulace 

složte do původního stavu a zafixujte kliku do držáku!  

POPIS OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁSKU/ŠŇŮRY: 

Uchopte pásek (šňůru) a mírně přitáhněte k sobě. Tím se lehce uvolní pojistka, která zabraňuje nežádoucímu 

a samovolnému pohybu rolety. Vytahováním/stahováním pásku (šňůrky) se roleta pohybuje směrem dolů a 

nahoru. Po nastavení požadované polohy uvolněte opatrně pásek (šňůru) tak, aby byl opět zajištěn pojistkou. 

POPIS OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ELEKTROMOTORU:  

Pro stahování a navíjení rolet je možné využít elektrického pohonu s dálkovým ovládáním nebo s vypínačem. 

Při elektrickém pohonu je možné použít automatické řízení podle počasí, jako je větrné a sluneční čidlo. V 

tomto případě je nutný motor s dálkovým ovládáním. Pro nastavení ovládání rolet se řiďte výhradně 

návodem přímo od výrobce tohoto elektrického pohonu, včetně návodu pro dálkové ovládání nebo vypínač. 
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Ovládání tlačítkovým vypínačem bez polohy „vypnuto“ 

Stisknutím a držením odpovídajícího tlačítka (NAHORU – DOLŮ) 

nebo otočením (DOLEVA – DOPRAVA) se roleta pohybuje 

požadovaným směrem.  

Uvolněním tlačítka se zastaví chod rolety. 

 

 

 

Ovládání tlačítkovým vypínačem s polohou „vypnuto“ 

Stisknutím a držením odpovídajícího tlačítka (NAHORU – DOLŮ) 

nebo otočením (DOLEVA – DOPRAVA) se roleta pohybuje 

požadovaným směrem.  

Stiskem nebo otočením tlačítka v poloze „vypnuto“ (v závislosti 

na provedení vypínače) se chod rolety zastaví. 

 

 

 

Automatický provoz rolet u balkonových dveří  

Při pobytu na balkóně nebo na terase vypněte automatické 

ovládání rolety. 

Zamezíte tím možnému „uvěznění“ na balkóně (terase).  
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Délka chodu motoru 

Použité motory nejsou určené pro dlouhý jednorázový provoz.  

Integrovaná tepelná ochrana vypne motor po cca 4 minutách. 

Za 10-15 minut je motor opět v pohotovostním režimu. 

 

 

Špatné ovládání 

Neovládejte roletu jiným způsobem, než je uvedeno v tomto 

technickém manuálu.  

UPOZORNĚNÍ: 

Nikdy se nesnažte stahovat / zvedat roletu ručně silou. Roleta by 

se moha trvale poškodit.  

 
 

Pohyb rolety 

Je nutné zajistit, aby se v prostoru rolety nenacházely předměty a 

jiné překážky, které by bránily bezproblémovému chodu rolety 

směrem dolů i nahoru.  

 

Ovládání za silného větru 

Za silného větru zavřete okna.  

Zabraňte průvanu především ve Vaší nepřítomnosti. 

UPOZORNĚNÍ: 

Rolety jsou konstruovány tak, aby byly schopny odolat bez 

trvalého poškození očekávané síle větru. Okna i rolety musí být za 

silného větru zcela uzavřené. V opačném případě hrozí nebezpečí 

poškození rolet. 
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Ovládání rolety při vysokých teplotách 

Při použití rolet jako ochrany proti slunci je nutno zajistit 

dostatečné odvětrávání závěsu (pancíře). V tomto případě je 

potřebné nechat prosvětlovací otvory rolety otevřené, aby bylo 

zabráněno přehřívání. Jinak hrozí zejména u plastových lamel 

nebezpečí trvalé deformace. 

 

Ovládání rolety při nízkých teplotách 

V chladném ročním období se může v závislosti na povětrnostních 

podmínkách stát, že závěs (pancíř) v důsledku vniknutí vody při 

rozmrzání nebo dešti či sněhu při nízkých teplotách přimrzne 

k dolní ukončovací liště a (nebo) bočním vodicím lištám.  

UPOZORNĚNÍ: 

V takovém případě se nesnažte s roletou pohybovat násilím. 

Může to vést k chybné funkci nebo trvalému poškození rolety. 

 

Postup při ovládání v zimě 

U automaticky řízených rolet při hrozbě přimrznutí automatické 

řízení vypněte. 

VÝJIMKA: 

Roletové pohony, které jsou vybavené senzorem proti přetížení, 

vypínat nemusíte. V případě možného poškození se automaticky 

sami vypnou. 
 

Ovládání sítě proti hmyzu 

Při uvolňování sítě proti hmyzu směrem nahoru přidržujte síť 

oběma rukama. 

Tím je zamezeno poškození rychlým pohybem sítě nebo nárazem 

zarážek. 
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2. ÚDRŽBA  

Při běžném znečištění pravidelně otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní 

tkaninou nebo houbou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 ºC. 

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, 

vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.  

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů.  

Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu a údržbu venkovních rolet. 

 

Údržba 

Doporučujeme pravidelnou vizuální kontrolu 

ovládacích prvků (opotřebení, poškození apod.) 

a stálou pevnost u celého výrobku. 

Je nutné, aby kvalifikovaný a odborný pracovník 

opotřebované a poškozené díly co nejdříve 

vyměnil originálními náhradními díly.  

 
 

Péče 

Životnost výrobku je zaručena pouze správným 

používáním, péčí a údržbou.  

K pravidelnému čištění používejte pouze vhodné 

prostředky. Jemně odstraňujte nečistoty a 

překážky z vodicích lišt.  

DOPORUČENÍ: 

Při čištění zamezte dodávce el. proudu.  
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PRAVIDELNÁ KONTROLA STAVU:  

• trvalé funkce rolet (vytahování a spouštění),  

• stav a míru znečištění lamel,  

• opotřebení ovládacích zařízení,  

• stav vodítek, vodících lišt a vynašečů,  

• správnou funkci koncových spínačů,  

• hlučnost chodu.  

 

UPOZORNĚNÍ:  

Dbejte na opatrné čištění stínicích lamel, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození. Při čištění 

oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění. 

Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.  
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3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

• S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.  

• Nezavěšujte na výrobek (zejména na lamely, ovládací mechanismy) žádné předměty.  

• Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.  

• U výrobku ovládaného šňůrami udržujte šňůry mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k zamotání  

a ke škrcení.  

• Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění. Doporučujeme při čištění zamezit 

dodávce elektrického proudu. 

 

 

Nevhodné užívání rolety 

Nepoužívejte roletu k jinému účelu, než k jakému je 

opravdu určena. 

UPOZORNĚNÍ: 

Nezavěšujte na roletový pancíř jakékoliv předměty. 

Roleta může být nevratně poškozena.  

 

Dostupnost ovládacích prvků 

Zamezte snadnému přístupu dětí k ovládacím prvkům 

rolet. 

Předejdete tak možnému poškození nejen ovládacích 

prvků, ale celé rolety. 
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U výrobků s motorickým pohonem:  

• Pro nastavení ovládání rolet se řiďte výhradně návodem přímo od výrobce tohoto elektrického pohonu, 

včetně návodu pro dálkové ovládání nebo vypínač. 

• Zamezte snadnému přístupu dětí k ovládacím prvkům rolet. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.  

• Doporučujeme pravidelnou vizuální kontrolu ovládacích prvků (opotřebení, poškození apod.), samotnou 

kontrolu a opravu musí provádět kvalifikovaný a odborný pracovník.  

• Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky 

energie.  

 

UPOZORNĚNÍ:  

Instalace, montáž a údržba elektrických komponentů musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, 

které jsou oprávněné a způsobilé k daným výkonům. Dojde-li k závadě nebo mechanickému poškození 

výrobku, zabraňte jeho dalšímu používání. Je nutné poškozené a opotřebované součásti co nejdříve vyměnit 

originálními náhradními díly. 

 

POZNÁMKY:  

• Pokud je výrobek nefunkční, kontaktujte svého prodejce, popřípadě montážní firmu, která prováděla 

montáž.  

• Vyobrazení výrobku nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na 

změnu.  

• Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu. U výrobku lze separovat použité 

materiály a předat je v souladu s platnými předpisy o odpadech a o ochraně životního prostředí. 

Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadu místní samosprávy.  

 


