
 

 

Pozrite si taktiež inštruktážne video na našej webstránke: www.neslingSK.sk 

ZOZNAM DIELOV 

v nákrese je kompletný zoznam dielov potrebných k inštalácii vašej Nesling Coolfit rolety. Prosím pred začatím inštalácie 

skontrolujte a kontaktujte nás, ak nejaké časti chýbajú. 

 

Ref. 
č. 

Popis dielu                      
Množs
tvo 

1 Konzola spojky 1 

2 Konzola pre tyč 1 

3 Kryty konzoly 2 

4 Koniec bubna s tyčou 1 

5 Koniec bubna pre spojku 1 

6 Reťaz 1 

7 Napínací držiak 1 

8 Skrutky do dreva 5 

9 Spodná lišta 1 

10 Koncovky lišty 2 

11 Očká na spodné uchytenie 2 

12 Hliníkový bubon 1 

13 Plachta 1 

 

http://www.neslingsk.sk/


 

 

 

 

 

 

 

1. Označte diery 

Prvým krokom je označenie dier kde budú skrutky. Zistite ako ďaleko 

od seba by tieto diery mali byť.  

Nainštalujte konzoly. 

Namontujte konzolu spojky a konzolu pre tyč. Konzola spojky bude na 

pravej strane a konzola pre tyč by mal byť vľavo pre štandardnú 

inštaláciu. Skrutky zatiaľ ešte neuťahujte. 

2. Namontujte plachtu 

Najskôr vložte koniec bubna pre spojku do konzoly spojky. Potom 

vložte koniec bubna s tyčou do konzoly pre tyč a zacvaknite ho. Keď je 

bubon s plachtou na svojom mieste, prispôsobte konzoly na oboch 

stranách tak, aby nebránili pohodlnému otáčaniu bubna s plachtou.    

DOLŽITÉ:   Až teraz pritiahnite skrutky na doraz. 

3. Namontujte napínací držiak 

Napínací držiak znižuje potenciálne nebezpečenstvo, ktoré súvisí s 

voľnou reťazou visiacou z rolety. Najprv držte napínací držiak tak, že 

otvor pre skrutku visí pod ním. Umiestnite napínací držiak na rovnú  

plochu (okenný rám, stenu atď.) tak aby sa napínací držiak a reťaz 

nepriečili počas dvíhania alebo znižovania rolety.  

Reťaz neotáčajte, nekrížte, neťahajte do strán. Držte napínací držiak 

vo zvislej polohe a priskrutkujte ho.  

Použite skrutkovač na pootvorenie očka a pretiahnite reťaz do vnútra. 

4. Namontujte očká pre spodné uchytenie 

Tieto očká umožňujú uchytenie vašej Coolfit rolety pri miernych 

veterných podmienkach. Najprv, dajte dole koncovku lišty na  

ktorejkoľvek strane spodnej lišty. Potom vložte očka pre spodné 

uchytenie do koľajničky.  

Znova namontujte koncovku lišty.    

POZNÁMKA: 

Ak sa rozhodnete používať očká pre spodné uchytenie, budete 

potrebovať namontovať aj niečo na uchytenie do podlahy. Veľa 

zákazníkov použilo: háčiky v tvare „U“, „S“ alebo skrutky. 

5. Upravenie ľahkosti chodu reťaze 

Ak treba, je možné upraviť ako ľahko ma reťaz chodiť. Ak je odpor 

reťaze veľký (reťaz ide ťažko), dajte dole kryty konzol a povoľte štyri 

skrutky (4): proti smeru hodinových ručičiek. Ak je odpor reťaze malý 

(reťaz ide veľmi ľahko), dajte dole kryty konzol a pritiahnite štyri 

skrutky (4): v smere hodinových ručičiek. 

 

Pri silnom vetre alebo pri dlhšom vystavení vetru by sa mala Coolfit 

Roleta vytiahnuť hore, aby sa predišlo poškodeniu.  

A teraz si môžete vychutnať veľa výhod ktoré vaša Nesling Coolfit   

roleta ponúka! 
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