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ÓÇÔÁ

Πάνω οδηγός 1 τεμ.
Κάτω ταινία οδήγησης 1 τεμ.
Μονταρισμένη σήτα 1 τεμ.
Αντίκρισμα 1 τεμ.
Οδηγίες εγκατάστασης

Τάπες πάνω οδηγού 2 τεμ.
Βίδες στήριξης 15 τεμ.

Στηρίγματα τοίχου 3 τεμ.

Μονόφυλλη

Στοπ (σε περίπτωση δίφυλλης) 1 τεμ.

1. Ελέγξτε το σημείο τοποθέτησης.  Επιλέξτε την 
θέση όπου η σήτα θα λειτουργεί ανεμπόδιστα.
     Επιλέξτε τη θέση όπου η κάτω ταινία οδήγησης και το 
πάτωμα θα είναι σε πλήρη ευθεία και θα υπάρχει  ελάχιστο 
άνοιγμα πλάτους  50 mm για τη τοποθέτηση.
     Επιβεβαιώστε ότι το χερούλι η το πόμολο του 
κουφώματος δε θα εμποδίζουν τη λειτουργία της σήτας 
μετά την εγκατάσταση.
     Επιβεβαιώστε ότι οι επιφάνειες που θα γίνει η 
τοποθέτηση είναι ευθείες.  

2. Καθαρίστε την επιφάνεια τοποθέτησης.
Καθαρίστε καλά την επιφάνεια τοποθέτησης από σκόνες ή 
τυχόν υπολείμματα υγρών και κατόπιν με ένα στεγνό πανί 
σκουπίστε τις επιφάνειες ώστε να είστε βέβαιοι για τη 
σωστή εγκατάσταση του προϊόντος.

width of at least 50 mm

3. Τοποθετείστε τις τάπες στις άκρες
του πάνω οδηγού.

4.Τοποθετείστε τον πάνω οδηγό. 
Επιβεβαιώστε ότι οι τάπες είναι καλά κουμπωμένες και 
στις δύο άκρες του οδηγού και τοποθετείστε τον οδηγό 
παράλληλα με το σημείο τοποθέτησης φροντίζοντας να 
υπάρχει η ίδια απόσταση αριστερά και δεξιά του τοίχου. 
Στη συνέχεια ο οδηγός θα βιδωθεί στο πάνω μέρος του 
ανοίγματος μέχρι να εφαρμόσει απόλυτα. 

Σημείωση : Φροντίστε ο πάνω οδηγός να είναι ίσιος κατά 
την εγκατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει 
πιθανότητα η σήτα να μη λειτουργεί σωστά. Επίσης μη 
σφίξετε πολύ τις βίδες στον πάνω οδηγό διότι ενδέχεται να 
στραβώσει.

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

5. Τοποθετείστε την κάτω ταινία οδήγησης.
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. 

Αφαιρέστε τη λευκή ταινία από το αυτοκόλλητο διπλής 
όψεως και τοποθετείστε την κάτω ταινία οδήγησης κατά 
μήκος του σημείου που έχετε σημαδέψει. 
Σημείωση : Αν ξεκολλήσετε το κάτω οδηγό για να 
διορθώσετε τη θέση του ενδέχεται η ταινία να μη κολλάει 
τόσο καλά οπότε φροντίζετε να σημαδεύετε εξ’ αρχής τη 
σωστή θέση της και να κάνετε σωστή εγκατάσταση. 
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ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

προσεκτικά τις οδηγίες και ακολουθήστε τις πιστά κατά την εγκατάσταση του 
προϊόντος. Φυλάξτε τις οδηγίες για περίπτωση ανάγκης.
Κατά τη μεταφορά παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί ώστε να μην πέσει η 
συσκευασία διότι θα υπάρξει κίνδυνος να καταστραφεί κάποιο πλαστικό μέρος της 
σήτας. Καθώς αφαιρείτε τη συσκευασία παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί ώστε να 
μην προκαλέσετε κάποια φθορά με αιχμηρό αντικείμενο.
Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη.

Πάνω οδηγός

Τάπα πάνω οδηγού

Κορδόνι

Στήριγμα τοίχου

Μπάρα Οδηγός
Αντίκρισμα

Πισωκάσι

Πανί

Καδένα

Κάτω ταινία οδήγησης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΟδηγίες τοποθέτησης
Venice Plisse.Σας ευχαριστούμε για την αγορά της σήτας Παρακαλούμε μελετήστε 
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Χειριστείτε τη σήτα από το χερούλι που βρίσκεται στο 
κέντρο του κινητού μέρους και σύρετε ανάλογα αν θέλετε 
να την ανοίξετε ή να την κλείσετε.

Σημείωση: Η σήτα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά εάν 
τραβάτε το χερούλι απότομα προς μία πλευρά.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η τοποθέτηση έχει ολοκληρωθεί.  Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία πριν την παράδοσή της στον 
πελάτη. 
 Ανοιγοκλείστε το προϊόν αρκετές φορές ώστε 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 ο 

κατασκευαστής.

Εάν η τοποθέτηση δεν γίνει βάσει των οδηγιών η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές
σε υλικά ή μελλοντική εμφάνιση δυσλειτουργίας.

6. Προσθέστε το κεντρικό τμήμα της σήτας.  
Ελέγξτε την ορθή θέση της σήτας.  Η τάπα με την 

ένδειξη “ UPSIDE” πρέπει να βρίσκεται στο πάνω μέρος. 
     Γείρετε ελαφρά τη σήτα και προσαρμόστε τη ανάμεσα 
στον πάνω οδηγό και στην κάτω ταινία οδήγησης. 
     Αφαιρέστε τη διάφανη ταινία γύρω από το κύριο μέρος 
της σήτας.
     Αφαιρέστε τη λευκή προστατευτική ταινία από τα 
στηρίγματα του τοίχου τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί 
στην πίσω πλευρά στο πισωκάσι.

Κρατώντας το κάτω μέρος της σήτας σε επαφή με την 
κάτω ταινία οδήγησης, πιέστε την ντυμένη με αυτοκόλλη-
τη ταινία επιφάνεια των στηριγμάτων στο τοίχο. 

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο κορμός της σήτας είναι 
τοποθετημένος ίσια και με ακρίβεια πάνω στη 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.  

Σημείωση : Προσέξτε κατά την απόσπαση της σήτας να μη 
πέσει πάνω σας. 

Στο σημείο αυτό τα στηρίγματα τοίχου είναι  κολλημένα 
πρόχειρα στο κούφωμα. και πρέπει να στερεωθούν με 
βίδες.  

Σημείωση : Μη σφίξετε τις βίδες πολύ γιατί μπορεί να 
σπάσουν τα στηρίγματα τοίχου.  Μη χρησιμοποιήσετε 
ηλεκτρικό κατσαβίδι αλλά χειρός. 

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.

9. Τοποθέτηση του αντικρίσματος με μαγνήτη. 
Τοποθετείστε το αντίκρισμα με μαγνήτη και στερεώστε το 
με βίδες στο τοίχο.
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Στήριγμα
τοίχου

Πισωκάσι

1. Καθαρίστε την κάτω ταινία οδήγησης
και τη γύρω περιοχή. 
Η συσσώρευση από άμμο, πετραδάκια, σκόνη, λάσπη κ.λ.π. 
γύρω από την κάτω ταινία οδήγησης μπορεί να την φθείρει 
ή ακόμα και να την καταστρέψει εμποδίζοντας την ομαλή 
λειτουργία της σήτας.  Καθαρίστε καλά τη γύρω περιοχή 
ώστε να απομακρύνετε ξένα αντικείμενα. Χρησιμοποιείστε 
μια πολύ μαλακή βούρτσα σε περίπτωση που θέλετε να 
καθαρίσετε το πανί και την ερπύστρια.

2. Αποσπάστε τη σήτα.
Η σήτα μπορεί να αποσπαστεί εύκολα ώστε να καθαριστεί 
εάν χρειαστεί. 
     Κρατήστε το πισωκάσι με τα δυο χέρια και τραβήξτε τη 
σήτα προς την πλευρά του αντικρίσματος. (Αντί να τραβάτε 
όλο το πισωκάσι μαζί είναι ευκολότερο να τραβάτε το πάνω 
ή κάτω άκρο ξεχωριστά). Η σήτα θα ξεκουμπώσει από τα 
στηρίγματα τοίχου. 
     Γείρετε τη σήτα και βγάλτε την έξω από τον πάνω οδηγό.

3. Ξεπλύνετε τη σήτα.
     Ανοίξτε τη σήτα σε όλο το μήκος της και ακουμπήστε 
την, με μια μικρή κλίση, όρθια και κόντρα σε κάποια 
επιφάνεια (π.χ. τοίχο).
     Καθώς  ρίχνετε νερό στο πανί της σήτας  καθαρίστε με 
μία πολύ μαλακή βούρτσα.

Παρατήρηση: Να είστε προσεκτικοί στον καθαρισμό ώστε 
να αποφύγετε κάποια ζημιά στο πανί ή στα κορδόνια. Εάν 
το πανί είναι πολύ βρώμικο χρησιμοποιήστε κάποιο 
ουδέτερο  απορρυπαντικό. Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε  
χημικά καθαριστικά (π.χ. διαλυτικό χρώματος) τα οποία 
μπορεί να καταστρέψουν μέρη της σήτας.

4. Στέγνωμα.
Έπειτα από το πλύσιμο αφήστε τη σήτα να στεγνώσει 
πλήρως.

Παρατήρηση: Σε περίπτωση που επανατοποθετήσετε τη 
σήτα και αρχίσετε να την λειτουργείτε χωρίς  να έχει 
στεγνώσει τότε η λειτουργία μπορεί να μην είναι σωστή. 
Επιπλέον θα μαζέψει άμμο, σκόνη κτλ.

5. Επανατοποθέτηση
     Κλείστε την σήτα.

Παρατήρηση:  Κρατήστε τη σήτα όρθια σε ίσιο επίπεδο 
δίνοντας προσοχή στον τρόπο που θα μαζέψει η πάνω 
ερπύστρια (λόγω του ότι η σήτα λειτουργείται εκτός 
οδηγών).

     Ελέγξτε την ορθή θέση της σήτας.  Η τάπα με την 
ένδειξη “ UPSIDE” πρέπει να βρίσκεται στο πάνω μέρος.
     Γείρετε τη σήτα και προσαρμόστε την σε πάνω και κάτω 
ταινία οδήγησης.
     Καθώς σιγουρεύετε τη σωστή λειτουργία της σήτας 
πάνω στους οδηγούς σπρώξτε τη προς το μέρος των 
στηριγμάτων τοίχου και πιέστε μέχρι να ακουστεί το 
χαρακτηριστικό κλικ από τα στηρίγματα και το οποίο 
υποδεικνύει ότι η σήτα είναι σωστά τοποθετημένη.

Παρατήρηση: Αφού επανατοποθετήσετε τη σήτα τραβήξτε 
ελαφρά για να βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει πλήρως στα 
στηρίγματα τοίχου. Ελέγξτε επίσης εάν η ερπύστρια 
λειτουργεί σωστά και ότι δεν έχει ξεκουμπώσει κάποιο 
μέρος. Σε περίπτωση που έχει συμβεί αυτό ευθυγραμμίστε 
και κουμπώστε τα δύο μέρη όπως φαίνεται στην εικόνα.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΗΤΑ


