
MONTÁŽNÍ NÁVODY

1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2) Dle typu kazety a způsobu kotvení ( stěna/strop ) zaměříme umístění montážních konzol. Standardní vzdálenost mezi jednotlivými konzolami je 60 cm.

 Kazeta K83
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Kazetu do konzol vložíme vsunutím do horního 
zámku při mírně odklopeném boxu od stěny a 
vtlačením dolního zámku zadní strany boxu do 
konzoly, box se zacvakne.

Kotvení stěna

Kazetu vložíme do konzol a posuneme v 
konzole dozadu na doraz zámku, v přední části 
konzoly vsuneme do aretační drážky zajiš ovací 
PVC čep ( vsouvat mírně vykloněný, přibližně 
30° od osy boxu, poté zatlačit na doraz )

Kotvení strop
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

 Kazeta K110, 130

Kazetu vložíme do konzol a posuneme v konzole dozadu na doraz zámku, v přední části konzoly vsuneme do aretační drážky zajišťovací PVC čep ( vsouvat mírně 
vykloněný, přibližně 30° od osy boxu, poté zatlačit na doraz )

3) Pokud systém je včetně bočního vedení dle jeho typu provedeme montáž

 Vodící lanko
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Dle zvoleného typu uchycení vodícího lanka 
zaměřte umístění dolního uchycení. Lanko je 
třeba uchycením provléct před jeho nakotvením 
do podkladu, aby nalisovaná koncovka byla 
správně vložena v odsazení uchacení.

Lanko provlékněte 
koncovkou zátěžové 
lišty, navlékněte napínač 
s natočenou matkou v 
poloze pro možnost 
dopnutí, lanko provlečte 
otvorem konzoly a 
opatře válečkem pro 
upnutí. 

V této fázi lze lanko 
s rezervou zkrátit na 
požadovanou délku a 
váleček dotáhnout im-
busovým klíčem v poloze 
nad závitem napínače, jež 
šroubujeme do konzoly 
a dotahováním lanko 
dopneme.

Napínač zajistíme dotažením 
kontramatky

Kotvení podlaha Kotvení stěna
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

 Vodící lišty

 Do ostění
 Dle typu lišty montujeme nade�nováním otvorů v zadní přírubě lišty 55 mm, nebo zadní stěnou lišty 80mm v rozteči cca 60 – 80 cm, přípravou montáže do ostění  
 a motáží lišt vsunutím kostky boxu pro lištu a montáží přes předchystané otvory.

 Před ostění

 Rozměříme dle šířky systému  montáž nacvakavacích klipů v rozteči cca 60 – 80 cm, provedeme montáž lišt vsunutím kostky boxu pro lištu a tlakem nacvaknutím 
 zámkem lišty do klipů.

4) Odzkoušení event. přenastavení rolety

 Řetízek systém ovládáme tahem za řetízek

 Motor zapojení motoru provedeme dle přiloženého návodu a platných norem. Připojení do sítě 230 V smí provádět pouze osoba k tomuto způsobilá. 
  Při demontáži je bezpodmínečně nutné přívod elektrického proudu odpojit.

 Klika kliku nakompletujeme jejím spojením s klikovým mechanismem zavlečením ocelového pérka do otvoru v místě spoje klika-mechanismus a instalujeme 
  držák kliky ve zvoleném místě.

 Odzkoušíme dle způsobu ovládání správné odvíjení a navíjení látky. Při použití klikového mechanismu

 Nelze nastavit dolní koncovou polohu rolety, roleta je vyrobena dle objednaného rozměru je třeba dbát na dodržování zadané celkové výšky.

 V případě, kdy se látka navíjí k jedné straně a roleta je namontována ideálně vodorovně, je třeba vyrovnat nábal na trubce. Dle použitého ovládní odvineme látku až 
 na trubku, z boxu sejmeme vyklapnutím revizní klapku a podlepímelátku na straně z které nám utíká. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení vystředilo.
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