
            

                                                              

 

                                                                                           www.profil-bg.com     
fashion for homes 

since 1991 

 

 

ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯ „ БЪЛГАРСКИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ” 

ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МАРКАТА SALAMANDER 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ: 

 
 

 Събиране на  външни ролетни щори с управление тип „Табакера”- 

 

Преместете ръкохватката максимално нагоре по въжето, стиснете я и издърпайте вертикално 
надолу. Повторете движението няколко пъти до достигане на желаното положение. Внимание! Не 
прилагайте движението с една и съща сила при първото и последно задвижване. Не допускайте 
удар на ламелите в кутията. 

 

Спускане на ролетни щори с управление тип „Табакера”- 

 

Преместете ръкохватката максимално надолу по въжето (до табакерата) и я издърпайте 
хоризонтално към тялото, след което отпуснете плавно нагоре. Тялото Ви трябва да бъде успоредно 
на табакерата  и на разстояние не повече от 30 см. Повторете движението няколко пъти до 
достигане на желаното положение. 
 

Внимание! Не допускайте рязко пускане на ръкохватката. 
Не забравяйте При всяко движение ролникът за въжето и табакерата трябва да се намират в една и 
съща равнина! 
  

Задвижване на външни ролетни щори с управление тип „Манивела”-  

 

Застанете фронтално срещу дръжката на манивелата и с плавни въртеливи движения задвижете 
щората. Съблюдавайте желаната посока за движение. При усещане на слабо съпротивление и 
видимост само на последния алуминиев елемент в горно положение- спрете да въртите дръжката на 
манивелата 

Задвижване на външни ролетни щори с управление с двигател – 

Прибирането и спускането на щората се осъществява посредством натискане на ел.бутон (или 
дистанционно). 
Не е необходимо застопоряване на щората - при достигане на желаното положение пускате ел. 
бутона (или копчето на дистанционното). 
При достигане на едно от двете крайни 
състояния, двигателят автоматично се самоизключва и движението може да се осъществи (при 
команда) само в обратната посока. 
Не е желателно честото прибиране и спускане на щората поради риск от прегряване 
на ел.двигателя. При прегряване ел. двигателя се самоизключва и е необходимо да се изчака от 5 до 
20 мин. преди да може да се ползва отново. 
Забележка: При наличие на датчици за автоматично прибиране и спускане на щората има 
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интервал от 10 сек. след движение, в който интервал задвижването не приема нови команди. 
Поради наличието на финна перфорация между ламелите е възможно при спусната щора да се 
процежда слаба светлина в помещението.  
Възможно е заставане на щората в което и да е междинно положение между двете 
крайни, осигурявайки желаната светлина и видимост в помещението. 

 

 

Почистване на външни ролетни щори: 
1.Движенията за почистване са винаги само във вертикална посока. 
2.Използвайте само неабразивни препарати и мека кърпа. 
3.Не използвайте препарати на ацетонова основа. 

 

 

 

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Шоурум 1 - гр. София, бул. Христо Ботев 104, тел: (02) 891-49-13, моб: 0896 700 928 

Шоурум 2 - гр. София, Гео Милев, ул. Николай Коперник 44, тел: (02) 971-39-73, моб: 0896 775 930 

Шоурум 3 - гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 302 (с/у Кауфланд), моб: 0893/362324 

Шоурум 4 –гр. София, бул. Гоце Делчев 37, тел: (02) 423-80-15, моб: 0892 273 427 

Шоурум 5 –гр. София, жк. Люлин, бул. Джавахарлал Неру бл.668 (с/у Фантастико), моб: 0899/948677 

Шоурум 6 - гр. София, бул. Стамболийски 134, моб: 0895 / 572 153 

 


