
 

 

Vážený zákazníku,  
děkujeme, že jste se rozhodl pro nákup oken a dveří od naší firmy. Aby Vám výrobek 
dlouhodobě dobře sloužil a spolehlivě plnil svoje funkce, doporučujeme Vám řídit se 
následujícími pokyny uvedenými v „Návodu k obsluze a k údržbě“. 
 
 
Návod k obsluze a k údržbě venkovních rolet 
 
Před použitím se pečlivě seznamte s tímto návodem k obsluze a k údržbě. Zachovejte jej 
spolu se smlouvou o dílo pro případné další uživatele. Pokud bude postupováno v rozporu 
s tímto návodem k obsluze a k údržbě, dodavatel si vyhrazuje právo zamítnout 
reklamaci. 
 
Použití 
Venkovní rolety slouží jako ochrana proti světelné a z části také proti tepelné složce 
slunečního záření. Zde je nutné poznamenat, že nenahradí komfortnější funkci 
venkovních žaluzií, vzhledem k absenci možnosti naklopení lamel u rolet.  Dokonale 
chrání Vaše soukromí. Nejedná se o bezpečnostní prvek, neslouží k zajištění majetku 
proti krádeži.  Nezabrání pádu z okna. 
 
Ovládání  

 
Popruh:  Stahování popruhu směrem dolů se roleta vytahuje, táhnutí popruhem směrem 
k sobě se roleta spouští dolů.  Pomocí aretace v navíjecím boxu popruhu je možné roletu 
fixovat v požadované poloze. 
 
Zalomená klika: Klika spolu s převodovkou umístěnou v roletovém boxu poskytuje 
komfortní ovládání rolety bez použití větší síly. Roleta se vytahuje resp. spouští 
otáčením kliky na jednu či druhou stranu.  
 
Motorovým pohonem:  
Obsluha motoru pomocí: 

- spínače 
- dálkového ovladače 
- řídící jednotky 
- kombinace výše uvedených zařízení 

Detailní informace k jednotlivým ovladačům se dozvíte v návodech k obsluze, které 
dodává výrobce těchto zařízení. 
 
Před uvedením do činnosti venkovních rolet motorem je nutné se přesvědčit, zda není v 
dosahu dráhy lamelového pole žádný cizí předmět či jiná překážka. Pokud si nejste jisti, 
zda-li zdárnému chodu nic nebrání, vizuálně zkontrolujte. Po uvedení do činnosti se 
vytahování a spouštění  ukončí automaticky, podle nastavení spínače koncové polohy 
(provedeno při montáži). Pohyb venkovní rolety je možné také kdykoliv zastavit či 
změnit jeho směr ručním impulsem (tlačítko,dálkový ovladač). Je třeba mít na paměti, 
že při častém opakování chodu motoru (delším než cca 4 min.) dojde k přehřátí motoru a 
jeho vypnutí tepelnou pojistkou, následně bude plně funkční za cca 10-20 min. (podle 



 

 

teploty okolního prostředí). Dosah rádiového ovladače může být snížen v závislosti na 
prostředí a překážkách v dráze signálu. Při opakovaném snižování dosahu vyměňte 
baterii v ovladači. Pro plynulý a tichý chod motoru udržujte čisté vodící lišty. V případě 
výpadku elektrického proudu se venkovní roleta zastaví a není možné s ní manipulovat. 
Po obnově dodávek elektrické energie bude fungovat standardním způsobem, koncové 
polohy zůstanou zachovány. V zimních měsících kontrolujte přimrznutí lamelového pole, 
pokud k tomu dojde, neměňte polohu venkovní rolety, došlo by k poškození lamel nebo 
jejich vedení. 
 
Doporučení 
Optimálního využití vlastností venkovní rolety docílíte tehdy, když budete dbát 
následujících rad a pokynů: 
• Optimální regulací výšky stažení venkovní rolety můžete v letních měsících částečně 
korigovat přehřívání vnitřních prostor. Snížíte tím náklady na klimatizaci.  
• Pokud nebudete jednotlivé místnosti během slunečných letních dnů využívat, nechte 
roletu sjet do spodní koncové polohy. 
• V případě Vaší delší nepřítomnosti, zejména v zimních měsících, by měly být venkovní 
rolety v horní koncové poloze a automatické řízení provozu venkovních rolet by mělo být 
vypnuto. 
 
Bezpečnostní upozornění 
• Venkovní rolety používejte jen podle jejich určení a v technicky nezávadném stavu. Při 
manipulaci buďte pozorní a dbejte pokynů uvedených v tomto návodu. Nezasahujte do 
žádného systému venkovních rolet. Nerozebírejte a znovu nesestavujte venkovní rolety, 
vyvarujte se zásahům do motoru, jeho nastavení  a  ovládání. Kotvit další konstrukce do 
venkovních rolet a jejich vedení je zakázáno. Konkrétní motor a lamelové pole jsou 
spolu dimenzovány a nastaveny na optimální chod, nezatěžujte lamely dalšími 
předměty, dojde k rychlému opotřebení mechanických částí či motoru. Neprovádějte 
žádné dodatečné úpravy na výrobku. Jestliže při obsluze žaluzií je slyšet nezvyklý hluk 
nebo při spouštění či vytahování venkovní rolety lamelové pole nejede ve vodorovné 
rovině, okamžitě zastavte motor. Doporučení: neprodleně uvědomte dodavatele. Při 
znečištění nebo námraze se nesmí venkovní roleta používat. Venkovní roleta musí zůstat 
v příslušné pozici, dokud překážka nebude odstraněna. Při znečištění nebo námraze je 
nutné vypnout automatický režim centrálního ovládání. Venkovní rolety je možné 
ovládat přímo na místě, pokud je oblast kolem nich viditelná od spínače. Pokud by 
ovládací popruh či zalomená klika  byly poškozené, venkovní roleta se v žádném případě 
nesmí používat. Pokud dojde (např. vlivem silného větru) k uvolnění venkovní rolety ze 
stavebního prvku, musí být hned postaveny mimo provoz a musí být okamžitě provedena 
bezpečnostní opatření proti pádu venkovní rolety. Opravu musí provést odborná firma. 
Zapojení, změny a opravy na elektrických přívodech smí provádět pouze osoba 
s příslušnou kvalifikací v oboru elektroinstalace. 
 
Poskytnutá záruka se nevztahuje na škody, které vznikly nedodržováním pokynů 
uvedených v tomto návodu k ovládání žaluzií. Právě tak nebudou převzaty žádné 
záruky a následně vzniklé škody. 
 
 



 

 

 
Péče a údržba 
Pravidelná a vhodná péče a údržba je základ pro bezporuchový provoz. 
Upozornění na nebezpečí: 
Přívod proudu musí být odpojen, jsou-li venkovní rolety, okno nebo fasáda čištěny. V 
žádném případě se nepřidržovat lamelového pole, vodících lišt, roletového boxu, 
ovládání venkovní rolety. Nepoužívat žádné čistící prostředky obsahující kyseliny nebo 
louhy. Nepoužívat žádné abrazivní a adhezivní látky nebo tvrdé kartáče. Při čištění 
žaluzií nikdy nevyvíjet velký tlak na lamely !!! 
 
Pokyny k péči: 
Venkovní rolety by měly být ošetřené a čištěné minimálně jednou za rok podle míry 
jejich znečištění. 
• Prosté znečištění odstraňte z lamel pomocí měkkého kartáče, hadříku, saponátu a 
vody. 
 
Údržbářské práce: 
K zabezpečení trvalé funkce venkovních rolet doporučujeme pravidelnou údržbu, 
prováděnou odbornými a školenými pracovníky naší firmy. 
 
Údržbářské práce na zařízeních venkovních roletách se dělí na: 
1. vizuální kontrolu 
2. funkční test 
 
Vizuální kontrola: 
• míra znečištění lamel 
• stav opotřebení ovládacích prvků 
• stav lamel a jejich volný pohyb ve vodících lištách 
• upevnění vodících lišt na stavebním objektu 
• zachovalost vodících lišt 
 
Funkční test: 
• horní a spodní koncová poloha 
• rovnoměrné rozložení lamelového pole 
• hlučnost chodu 

 


