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Οδηγίες τοποθέτησης

Σας ευχαριστούµε για την αγορά της σήτας Roller Scorpion. Παρακαλούµε µελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες και ακολουθήστε τις πιστά
κατά την εγκατάσταση του προϊόντος. Φυλάξτε τις οδηγίες για περίπτωση ανάγκης.
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Περιεχόµενο συσκευασίας

Μονόφυλλη

Δίφυλλη

1) Πάνω οδηγός 1τεµ.
5) Τάπες πάνω οδηγού 2 τεµ.
2) Κάτω ταινία οδήγησης 1 τεµ. 6) Βίδες στήριξης 13 τεµ.
3) Πάνω
Αντίκρισµα
1 τεµ.
7) Τάπες
Οδηγίες
εγκατάστασης
1)
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Κάτω ταινία οδήγησης
1 τεµ. 6) Βίδες στήριξης 13 τεµ.
3) Αντίκρισµα 1 τεµ.
7) Οδηγίες εγκατάστασης
4) Μονταρισµένη σήτα 1 τεµ.

5) Τάπες πάνω οδηγού 2 τεµ.
1) Πάνω οδηγός 1τεµ.
2) Κάτω ταινία οδήγησης 1 τεµ. 6) Βίδες 16 τεµ
3) Πάνω
Μονταρισµένη
σήτα 2 τεµ.
7) Τάπες
Στοπ δίφυλλης
1 Τέµ
5)
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4) Κάτω
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Βίδες για
16στοπ
τεµ δίφυλλης 2 τεµ
οδήγησης 1 τεµ. 6)
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Τάπεςδίφυλλης
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1) Μονταρισµένη
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2) Οδηγίες
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7) Στοπ δίφυλλης 1 Τέµ
4) Οδηγίες εγκατάστασης
8) Βίδες για στοπ δίφυλλης 2 τεµ

Εγκατάσταση
Εγκατάσταση
1. Ελέγξτε το σηµείο τοποθέτησης
Εγκατάσταση

Επιλέξτε τη θέση όπου η σήτα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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θα λειτουργεί ανεµπόδιστα.
1 Επιλέξτε τη θέση όπου ο οδηγός και το
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θα3 λειτουργεί
ανεµπόδιστα.
Επιβεβαιώστε
ότι οι επιφάνειες
που χιλ.
θα
υπάρχει
ελάχιστο
άνοιγµα
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Εγκατάσταση

Latch outer size 60.5mm

Latch outer size 60.5mm

Latch outer size 60.5mm

Latch outer size 60.5mm

4. Τοποθετείστε τον πάνω οδηγό.
Βεβαιωθείτε ότι οι τάπες είναι καλά κουµπωµένες και στις δύο
άκρες του οδηγού και τοποθετείστε τον οδηγό παράλληλα µε το
4.
Τοποθετείστε τον πάνω οδηγό.

σηµείο τοποθέτησης φροντίζοντας να υπάρχει η ίδια απόσταση
Βεβαιωθείτε ότι οι τάπες είναι καλά κουµπωµένες και στις δύο
αριστερά και δεξιά του τοίχου. Στη συνέχεια ο οδηγός θα βιδωθεί
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θα βιδωθεί
Σηµ. : του
Φροντίστε
οκαι
πάνω
οδηγός να τον
είναι ίσιοςπαράλληλα
κατά την µε το
άκρες
οδηγού
τοποθετείστε
στο
πάνω µέρος τουτον
ανοίγµατος
µέχρι ναοδηγό
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3. Τοποθετείστε τις τάπες.
Τοποθετείστε τις τάπες στις άκρες
του πάνω οδηγού.
3.
Τοποθετείστε τις τάπες.
Τοποθετείστε τις τάπες στις άκρες
του πάνω οδηγού.

3. Τοποθετείστε τις τάπες.

Τοποθετείστε τις τάπες στις άκρες
του πάνω οδηγού.

3. Τοποθετείστε τις τάπες.

Τοποθετείστε τις τάπες στις άκρες
του πάνω οδηγού.

Πιέστε τις τάπες του
πάνω οδηγού προς τα
έξω ώστε να
Πιέστε τις τάπες του
εφαρµόσουν σφιχτά
πάνω οδηγού προς τα
πλαϊνά και να µην
έξω ώστε να
υπάρχουν
Πιέστε
τις κενά.
τάπες
του
εφαρµόσουν
σφιχτά
πάνω
πλαϊνάοδηγού
και να προς
µην τα
έξω
ώστε να
υπάρχουν
Πιέστε τιςκενά.
τάπες του
εφαρµόσουν σφιχτά
πάνω οδηγού προς τα
πλαϊνά και να µην
έξω ώστε να

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Σε περίπτωση δίφυλλης

Στο σηµείο αυτό τα στηρίγµατα
τοίχου είναι κολληµένα πρόχειρα στο
κούφωµα. και πρέπει να στερεωθούν
µε βίδες.
Σηµ.: Μη σφίξετε τις βίδες πολύ γιατί
µπορεί να σπάσουν τα στηρίγµατα
τοίχου. Μη χρησιµοποιήσετε ηλεκτρικό
κατσαβίδι αλλά χειρός.

Βάλτε ένα σηµάδι και τοποθετείστε το
στοπ στο κέντρο του πάνω οδηγού.
Στη συνέχεια κάντε τρύπες Ø 4,5 mm.
Στερεώστε το στοπ δίφυλλης µε τις 2
µικρές βίδες.

5. Τοποθετείστε την κάτω ταινία
οδήγησης.

52.4mm

Τοποθετείστε την πλευρά στην οποία
µαζεύει η σήτα και το αντίκρισµα (σε
περίπτωση µονόφυλλης)
Βάλτε ένα σηµάδι στο σηµείο το οποίο
θα τοποθετηθεί η κάτω ταινία οδήγησης
ώστε να βρίσκεται ακριβώς παράλληλα µε
τον πάνω οδηγό, όπως δείχνει το σχέδιο
αριστερά.
Σηµ.: Το εσωτερικό πλάτος του πάνω
οδηγού και της κάτω ταινίας οδήγησης
είναι ακριβώς το ίδιο.

44mm

Πισωκάσι

Στήριγµα
τοίχου

Αφαιρέστε τη λευκή ταινία από το
αυτοκόλλητο διπλής όψεως και τοποθετείστε
τον οδηγό κατά µήκους του σηµείου που
έχετε σηµαδέψει. Τοποθετείστε τον οδηγό
ώστε να εφαρµόζει στην πλευρά που θα
µαζεύει η σήτα ενώ θα υπάρχει ένα µικρό
κενό από την πλευρά του αντικρίσµατος.
Σηµ.: Αν ξεκολλήσετε τον κάτω οδηγό για να
διορθώσετε τη θέση του ενδέχεται η ταινία
να µην κολλάει τόσο καλά οπότε φροντίζετε
να σηµαδεύετε εξ' αρχής τη σωστή θέση
της και να κάνετε σωστή εγκατάσταση.
3

8. Στερεώστε τη σήτα στα στηρίγµατα.
Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία
προσωρινής τοποθέτησης των
στηριγµάτων όπως περιγράψαµε
στην § 6, φέρετε σε ευθεία το πισωκάσι
µε τις υποδοχές των στηριγµάτων και
πιέστε µε δύναµη ώστε να γίνει πλήρης
εφαρµογή της σήτας στο άνοιγµα
τοποθέτησης.

Σε περίπτωση δίφυλλης
εγκαταστήστε ακόµα ένα φύλλο σήτας
σύµφωνα µε τις § 6-7-8

6. Προσθέστε το κεντρικό τµήµα
της σήτας.

1 UPSIDE
2

Ελέγξτε την ορθή θέση της σήτας.
Η τάπα µε την ένδειξη "UPSIDE" πρέπει να
βρίσκεται στο πάνω µέρος.
2 Γείρετε ελαφρά τη σήτα και προσαρµόστε
τη ανάµεσα στον πάνω οδηγό και την κάτω
ταινία οδήγησης.
3 Αφαιρέστε τη λευκή ταινία γύρω από το
κύριο µέρος της σήτας.
4 Αφαιρέστε τη λευκή προστατευτική
ταινία από τα στηρίγµατα του τοίχου τα
οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί στην πίσω
πλευρά στο πισωκάσι.

9. Τοποθέτηση του αντικρίσµατος.
Τοποθετείστε το αντίκρισµα εντός του
πάνω οδηγού και στερεώστε το µε
βίδες στο τοίχο.
Σηµ.: Μπορείτε να εξακριβώσετε το
πάνω µέρος του αντικρίσµατος µε το
αυτοκόλλητο "OPEN" που βρίσκεται στο
γάντζακι.

Σηµ.: Ελέγξτε ότι τα ακριανά στηρίγµατα
τοίχου βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον
200mm από τον πάνω οδηγό και την κάτω
ταινία οδήγησης αντίστοιχα και στη συνέχεια
ελέγξτε ότι οι αποστάσεις µεταξύ όλων των
στηριγµάτων είναι ίσες.

5

5 Κρατώντας το κάτω µέρος της σήτας σε
επαφή µε την κάτω ταινία οδήγησης, πιέστε
την ντυµένη µε αυτοκόλλητη ταινία επιφάνεια
των στηριγµάτων στο τοίχο.
Σηµ.: Βεβαιωθείτε ότι ο κορµός της σήτας
είναι τοποθετηµένος ίσια και µε ακρίβεια
πάνω στην κάτω ταινία οδήγησης. Επιπλέον,
αποφεύγετε το άνοιγµα και κλείσιµο της
σήτας µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εγκατάστασης. Σε διαφορετική περίπτωση
µπορεί να καταστραφεί η σήτα.

7. Βιδώστε τα στηρίγµατα τοίχου στο
κούφωµα.
Κρατήστε σταθερά και µε τα δύο
χέρια το πισωκάσι και τραβήξτε προς
τη πλευρά κλεισίµατος της σήτας. Με
τον τρόπο αυτό η σήτα αποσπάται από
το πλαίσιο τοποθέτησής της. Αντί να
τραβάτε όλο το πισωκάσι µαζί είναι
ευκολότερο να τραβάτε το πάνω ή
κάτω άκρο ξεχωριστά.
Σηµ.: Προσέξτε κατά την απόσπαση
της σήτας να µη πέσει πάνω σας.

Έλεγχος ολοκλήρωσης διαδικασίας τοποθέτησης
Η τοποθέτηση έχει ολοκληρωθεί. Ελέγξτε τα ακόλουθα σηµεία
πριν την παράδοσή της στον πελάτη.

2
3
4
5

Ανοιγοκλείστε το προϊόν αρκετές φορές για να βεβαιωθείτε για
τυχόν προβλήµατα.
Ελέγξτε τυχόν προβλήµατα κατά τη τοποθέτηση του πάνω και
κάτω οδηγού.
Ελέγξτε αν υπάρχουν γδαρσίµατα ή τα προφίλ είναι λυγισµένα ή
παραµορφωµένα.
Ελέγξτε αν τα στηρίγµατα τοίχου και το πισωκάσι έχουν
τοποθετηθεί σωστά.
Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει κενό ανάµεσα στην µπάρα οδηγό και το
αντίκρισµα ή άλλα εξαρτήµατα της σήτας.

Παρατηρήσεις:
Η σήτα δεν αποτελεί µέσο στήριξης και παρακαλούµε να µη στηρίζεστε
επάνω της διότι είναι πιθανό να δηµιουργηθεί δυσλειτουργία για την
οποία ουδεµία ευθύνη φέρει η εταιρεία µας.
Εάν η τοποθέτηση δεν γίνει βάσει των οδηγιών η εταιρεία µας
δεν έχει καµία ευθύνη για ζηµιές σε υλικά ή µελλοντική εµφάνιση
δυσλειτουργίας.

ÓÇÔÁ

ROLLO TORO
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Μονόφυλλη

Μονόφυλλη
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ

Δίφυλλη
ΔΙΦΥΛΛΗ
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Για
Για την
την καλή
καλή λειτουργία
λειτουργία του
του
προϊόντος
προϊόντος σύρατε
σύρατε από
από το
το κέντρο
κέντρο της
της
µπάρας
µπάρας οδηγού
οδηγού µέχρι
µέχρι να
να συναντήσει
συναντήσει
το
το αντίκρισµα
αντίκρισµα και
και οο γάντζος
γάντζος να
να κάνει
κάνει
τον
τον χαρακτηριστικό
χαρακτηριστικό ήχο
ήχο που
που
βεβαιώνει
βεβαιώνει ότι
ότι ήή σήτα
σήτα έκλεισε.
έκλεισε.
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Για
Για την
την καλή
καλή λειτουργία
λειτουργία του
του
προϊόντος,
προϊόντος, σύρατε
σύρατε από
από το
το κέντρο
κέντρο
της
της µπάρας
µπάρας οδηγού
οδηγού µέχρι
µέχρι να
να
συναντηθούν
συναντηθούν τα
τα δύο
δύο φύλλα.
φύλλα.
Κλείνουν
Κλείνουν εύκολα
εύκολα µε
µε το
το µαγνητικό
µαγνητικό
προφίλ
προφίλ που
που βρίσκεται
βρίσκεται τοποθετηµένο
τοποθετηµένο
µπροστά
µπροστά στα
στα δύο
δύο φύλλα.
φύλλα.
Προσοχή
Προσοχή :: Αν
Αν τραβήξετε
τραβήξετε την
την µπάρα
µπάρα
οδηγό
οδηγό από
από τις
τις άκρες
άκρες ηη λειτουργία
λειτουργία
της
της σήτας
σήτας µπορεί
µπορεί να
να είναι
είναι λιγότερο
λιγότερο
οµαλή.
οµαλή.

Σηκώστε
Σηκώστε το
το γαντζάκι
γαντζάκι προς
προς τα
τα πάνω
πάνω
για
για να
να ανοίξει
ανοίξει ηη σήτα.
σήτα. Στη
Στη συνέχεια
συνέχεια
σπρώξτε
σπρώξτε τη
τη µπάρα
µπάρα οδηγού
οδηγού προς
προς τα
τα
πίσω
πίσω για
για να
να ανοίξετε.
ανοίξετε.

ς
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το

Ρύθµιση
Ρύθµιση θέσης
θέσης γάντζου
γάντζου
Σε
Σε περίπτωση
περίπτωση που
που το
το κινούµενο
κινούµενο
µέρος
µέρος δεν
δεν κουµπώνει
κουµπώνει καλά
καλά στον
στον
γάντζο
γάντζο ρυθµίστε
ρυθµίστε τη
τη θέση
θέση του
του
γάντζου.
γάντζου. Ξεβιδώστε
Ξεβιδώστε τον
τον γάντζο
γάντζο για
για
να
να ρυθµίσετε
ρυθµίσετε τη
τη θέση
θέση του
του και
και στη
στη
συνέχεια
συνέχεια ξαναβιδώστε.
ξαναβιδώστε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.
1. Καθαρίστε
Καθαρίστε την
την κάτω
κάτω ταινία
ταινία
οδήγησης
οδήγησης και
και τη
τη γύρω
γύρω περιοχή.
περιοχή. Η
Η
συσσώρευση
συσσώρευση από
από άµµο,
άµµο, πετραδάκια,
πετραδάκια,
σκόνη,
σκόνη, λάσπη
λάσπη κ.λ.π.
κ.λ.π. γύρω
γύρω από
από τον
τον
κάτω
κάτω οδηγό
οδηγό µπορεί
µπορεί να
να φθείρει
φθείρει ήή
ακόµα
ακόµα και
και να
να καταστρέψει
καταστρέψει τον
τον κάτω
κάτω
οδηγό
οδηγό εµποδίζοντας
εµποδίζοντας την
την οµαλή
οµαλή
λειτουργία
λειτουργία της
της σήτας.
σήτας. Καθαρίστε
Καθαρίστε
καλά
καλά τη
τη γύρω
γύρω περιοχή
περιοχή ώστε
ώστε να
να
αποµακρύνετε
αποµακρύνετε ξένα
ξένα αντικείµενα.
αντικείµενα.
2.
2. Τακτική
Τακτική φροντίδα
φροντίδα της
της σήτας.
σήτας.
Σκουπίστε
Σκουπίστε µε
µε ένα
ένα εµποτισµένο
εµποτισµένο µε
µε
ουδέτερο
ουδέτερο απορρυπαντικό
απορρυπαντικό πανί
πανί τη
τη
σήτα.
σήτα.
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