
MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI VODÍCÍHO LANKA LR 25, 28 a 43 mm

Při instalaci rolety do stropu sesadit upnutí lanka dle 
schématu. tzn. kotvení konzoly přes komponent č.1 poté 
pomocí šroubu č.4 upevnit komponent č. 3.
Po instalaci dolního uchycení zavléct vodící lanko do kom-
ponentu č.3 a utáhnout imbusovým klíčem.

Při instalaci rolety do stěny sesadit upnutí lanka dle sché-
matu. tzn. kotvení konzoly přes komponent č.1.
Po instalaci dolního uchycení zavléct vodící lanko do kom-
ponentu č.1 a utáhnout imbusovým klíčem.

Při instalaci dolního uchycení do 
parapetu / podlahy dbáme na 
svislost vodícího lanka (odskoušet / 
zaměřit napnutím lanka).
Předpřipravíme pojistku zasunutím 
do uchycení cca 2 mm

Při instalaci dolního uchycení do 
stěny dbáme na svislost vodícího 
lanka
(odskoušet / zaměřit napnutím 
lanka). Distance uchycení zaručuje 
při instalaci konzol do stěny 
rovnoběžnost se stěnou.
Předpřipravíme pojistku zasunutím 
do uchycení cca 2 mm

pozn. Prodloužený typ uchycení je 
pro instalaci rolety na MP nebo v 
kazetě.

1
1

LR 43 mm

LR 43 mm

LR 25, 28 mm

LR 25, 28 mm

Do uchycení vodícího lanka vložíme 
dolní část napínače lanka č.1 a 
zajistíme ji pojistkou č.2.

Do horní části napínače vsuneme na míru zastřižené lanko č.1 (pro doladění délky lze 
posouvat lanko v horním uchycení) dotáhneme imbusovým klíčem č.2 a rotací dolní 
části, kdy horní část držíme plochým klíčem, za pomoci imbusového klíče prove-
deme dopnutí vodícího lanka.

Poznámka:
pro demontáž pojistky použijte

ocelové pérko které je součástí balení
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI VODÍCÍHO LANKA LR 50 a 78 mm, MAXI KONZOLA

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 dop-
nutí, lanko provlečte otvorem konzoly a opatře válečkem 
pro upnutí. 

V této fázi lze lanko s rezervou zkrátit na požadovanou 
délku a váleček dotáhnout imbusovým 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

NÁVOD K MONTÁŽI LRR 25, 28 MM
1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2) Zamìøíme umístìní konzol rolety. Pøi montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šíøka je rozmìr k vnìjším stranám konzol.

3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zamìøení pøišroubujeme.

4) Při montáži rolety s montážním profilem zaměříme umístění klipů, rozteč cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil vložíme 
 ozubem do klipů a zatlačením v místě klipů zajistíme. Demontáž provedeme uvolněním hřídelek klipů vložením 
 plochého šroubováku a mírným pootočením.

montážní profil 

převod 1:1
3

2

3

1

4

6

1 Látka
2 Hliníková trubka  25 a 28 mm
3 Konzoly
4 Řetízkový mechanismus
5 Čep
6 Řetízek
7 Spojka řetízku
8 PVC profil
9 Montážní profil
10 Klip pro montážní profil

7

8

9

10

5

7
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI LRR 25, 28 MM
5) Do upevnìných konzol pomocí ètyøhranných èepù vsuneme trubku  rolety s nábalem látky a mírným pøitlaèením zajistíme.

6) Odstraníme zajištìní nábalu látky a tahem za øetízek odzkoušíme správné odvíjení a navíjení látky. 

7) V pøípadì, kdy se látka na trubku navíjí k jedné stranì a roleta je namontována ideálnì vodorovnì, je tøeba vyrovnat nábal na trubce.
 Sejmeme  sponku øetízku pro nastavení dolního dorazu, odvineme  roletu až na trubku a podlepíme látku na stranì z které nám utíká. Vhodné je použít napø. 
 etiketovací štítky. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení vystøedilo, pokud ano, vrátíme zpìt sponku øetízku. Metrem ovìøíme správnou výšku rolety a sponku 
 zavøeme na øetízek tìsnì pod mechanismem navíjení.

8) Pokud je tøeba pøednastavit výšku rolety, sejmeme sponku øetízku pro nastavení spodního dorazu, seøídíme požadovanou výšku ( pozor! Ve smìru prodlužení max. 
 5 cm ) a sponku zavøeme na øetízek tìsnì pod mechanismem navíjení.

9) Demontáž rolety provedeme vsunutím plochého šroubováku do konzoly na stranì øetízkového mechanismu, odtlaèíme do strany pojistku a trubku s mechanis
 mem z konzoly vytáhneme. Poté zatáhneme za roletu smìrem z druhé konzoly a vytažením èepu z koncovky trubky máme roletu demontovanou. Èást èepu ( trn 
 se ètyøhranem ) zùstane v konzole.

Spojuje řetízek a slouží jako horní doraz

Slouží k nastavení spodního dorazu
Lze přestavovat + 50 mm libovolně
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MONTÁŽNÍ NÁVODY
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NÁVOD K MONTÁŽI LRR 25, 28 MM KOVOVÁ KONZOLA
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI ROLETY S TRUBKOU  34 mm - řetízkový pohon
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1 Látka
2 Hliníková trubka  34 mm
3 Konzoly
4 Řetízkový mechanismus
5 Čep
6 Řetízek
7 Spojka řetízku
8 PVC profil

9 Montážní profil
10 Klip pro montážní profil
11 Kazeta
12 PVC bočnice
13 Vodící lanko
14 Uchycení vodícího lanka
15 Vedení vodícího lanka

1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2) Zamìøíme umístìní konzol rolety. Pøi montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šíøka je rozmìr k vnìjším stranám konzol včetně plastové bočnice.

3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zamìøení pøišroubujeme.

4) Při montáži rolety s montážním profilem/kazetou zaměříme umístění klipů, rozteč cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil vložíme 
 ozubem do klipů a zatlačením v místě klipů zajistíme. Demontáž provedeme uvolněním motýlků klipů vložením 
 plochého šroubováku a mírným pootočením.
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Instalace pro vodící lanko.
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MONTÁŽNÍ NÁVODY
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI LRR 43 MM
1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

 

2) Zamìøíme umístìní  konzol rolety. Pøi montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šíøka je rozmìr k vnìjšm stranám konzoly.

montážní profil

převod 1:1

1 Látka
2 Hliníková trubka  42 mm
3 Konzoly
4 Řetízkový mechanismus
5 Čep
6 Řetízek
7 Spojka řetízku
8 PVC profil
9 Spodní zátěžový profil

10 Sdružení rolet
11 Kazeta
12 PVC bočnice
13 Montážní profil
14 Klip pro montážní profil
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Možnost kotvení stěna strop

Konzoly Montážní profil

Možnost kotvení stěna strop

for the roll

for the roll

Možnost kotvení stěna strop

for the roll

for the roll

Kazeta Kazeta

Možnost kotvení stěna strop
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zaměření přišroubujeme.

4) Při montáži rolety s montážním pro�lem zaměříme umístění klipů, rozteč cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní pro�l vložíme ozubem do klipů a zatlačením  
 v místě klipů zajistíme. Demontáž provedeme uvolněním křidélek klipů vložením plochého šroubováku  a mírným pootočením.

 Stejně postupujeme v případě kazety.
 Při kotvení kazety do stropu zaměříme umístění otočných konzol. Do ukotvených konzol vsuneme kazetu a otočením  ramene konzoly zajistíme. 
 Demontáž provedeme otevřením konzoly a vyjmutím kazety.

5) Do konzoly na straně ovládání vsuneme řetízkový mechanismus krytem řetízku směrem vzhůru, do druhé konzoly vsuneme čep a konzolu zajistíme vložením
 závlačky a jejím zatlačením.

6) Odstraníme zajištění nábalu látky a tahem za øetízek odzkoušíme správné odvíjení a navíjení látky. 

7) V případě, kdy se látka na trubku navíjí k jedné straně a roleta je namontována ideálně vodorovně, je třeba vyrovnat nábal na trubce.
 Sejmeme  sponku řetízku pro nastavení dolního dorazu, odvyneme látku rolety až na trubku a podlepíme látku na straně z které nám látka utíká. 
 Vhodné je použít např. etiketovací štítky. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení vystředilo, pokud ano, vrátíme zpět sponku řetízku. 
 Metrem ověříme správnou výšku rolety a sponku zavřeme na řetízek těsně pod mechanismem navíjení.

NÁVOD K MONTÁŽI LRR 43 MM

8) Pokud je třeba přednastavit výšku rolety, sejmeme sponku řetízku pro nastavení spodního dorazu, seřídíme požadovanou výšku 
 ( pozor! ve směru prodlužení max. 5 cm ) a sponku zavřeme na řetízek těsně pod mechanismem navíjení.

9) Demontáž rolety provedeme vytažením závlačky z konzoly, vysunutím čepu z konzoly. Poté zatáhneme za roletu směrem z druhé konzoly a vytažením 
 mechanismu  trubky máme roletu demontovanou. Může se stát, že část mechanismu ( kryt řetízku ) zůstane nasazen na konzole.

Spojuje řetízek a slouží jako horní doraz

Slouží k nastavení spodního dorazu
Lze přestavovat + 50 mm libovolně
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI LRR 43 MM KOVOVÁ KONZOLA

1.

2.

30°

1 2 3 4

Click!

Optional:   
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

2.
1.

1.

2.

NÁVOD K MONTÁŽI LRR 43 MM KOVOVÁ KONZOLA
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI LRR 50 MM
1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2) Zamìøíme umístìní konzol rolety. Pøi montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šíøka je rozmìr k vnìjším stranám konzol vèetnì PVC boènice.

3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zamìøení pøišroubujeme.

4) Při montáži rolety s montážním profilem zaměříme umístění klipů, rozteč cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil 
 vložíme ozubem do klipů a zatlačením v místě klipů zajistíme. Demontáž provedeme uvolněním hřídelek klipů 
 vložením plochého šroubováku a mírným pootočením.

1 Látka
2 Hliníková trubka  50 mm
3 Konzoly + PVC bočnice
4 Řetízkový mechanismus
5 Čep
6 Řetízek
7 Spojka řetízku
8 PVC profil
9 Montážní profil
10 Klip pro montážní profil

převod 1:1
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montážní profil

95

~23 ~31

95
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI LRR 50 MM

5) Pøed vložením trubky rolety s nábalem látky sejmeme boènice konzol, odjistíme otoènou závlaèku konzoly na stranì od ovládání, plochý èep øetízkového 
 mechanismu vsuneme do konzoly krytem øetízku smìrem vzhùru, do otevøené konzoly vsuneme èep, otoèením zajistíme závlaèku a konzoly zakrytujeme.

6) Odstraníme zajištìní nábalu látky a tahem za øetízek odzkoušíme správné odvíjení a navíjení látky.

7) V pøípadì, kdy se látka na trubku navíjí k jedné stranì a roleta je namontována ideálnì vodorovnì, je tøeba vyrovnat nábal na trubce.
 Sejmeme  sponku øetízku pro nastavení dolního dorazu, odvineme látku rolety až na trubku a podlepíme látku na stranì z které nám látka utíká. 
 Vhodné je použít napø. etiketovací štítky. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení vystøedilo, pokud ano, vrátíme zpìt sponku øetízku. 
 Metrem ovìøíme správnou výšku rolety a sponku zavøeme na øetízek tìsnì pod mechanismem navíjení.

8) Demontáž rolety provedeme odkrytováním konzol, odjištìním otoèné závlaèky konzoly od ovládání, vysunutím èepu, Poté zatáhneme za roletu smìrem 
 z druhé konzoly a vytažením mechanismu  trubky máme roletu demontovanou. 

Spojuje řetízek a slouží jako horní doraz

Slouží k nastavení spodního dorazu
Lze přestavovat + 50 mm libovolně
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI LRRMK
1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2) Vložíme kazetu rolety do zasklívacích lišt a zkontrolujeme správnou velikost.

3) Sejmeme boènice boèních desek ke kotvení ( pozor! dojde k odjištìní øetízku, roleta má snahu se rozvinout, je tøeba látku pøidržovat, zajistit ), 
 kazetu pøiložíme mezi zasklívací lišty, vtlaèíme co nejvýše, dbáme vodorovné polohy.

4) Vhodnými šroubky dle materiálu podkladu pøišroubujeme kazetu v místì montážních otvorù boèních desek ( mìly by vycházet do zasklívací lišty okenního køídla ).

5) Nasadíme boènice.

1

2
3

3

4

6

7

10

5

8

9

1 Látka
2 Hliníková trubka prům Ø 16 mm
3 Boční deska ke kotvení
4 Kazeta
5 Bočnice
6 Krycí lišta
7 Řetízek
8 Příchytka řetízku
9 Spojka řetízku
10 Spodní zátěžový profil

distanční ozub
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI LRRMK
6) Vymìøíme správné umístìní krycích lišt, odlepíme krycí vrstvu oboustrannì lepící pásky a lišty nalepíme na zasklívací lišty køídla okna. 
 Pro vìtší pevnost spoje zasklívací lišty oèistíme a  odmastíme ( nejlépe líh ).

7) Napneme ovládací øetízek do svislé polohy. Ve dvou tøetinách jeho výšky od kazety naznaèíme místo pøipevnìní pøíchytky  øetízku a namontujeme.

8) Odzkoušíme tahem za øetízek odvíjení a navíjení rolety.

9) Demontáž provedeme sejmutím boènic boèních desek kazety a vytoèením kotevních šroubù, odlepíme krycí lišty.
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI - LRK 50 A 78 mm
1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2)  Zamìøíme umístìní konzol rolety. Konzola na stranì o vládání je osazena klikovým mechanismem. Pøi montáži dbáme vodorovné polohy rolety. 
 Celková šíøka je rozmìr k vnìjším stranám konzol. 
 

3)  Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zamìøení pøišroubujeme.

1 Látka
2 Ocelová trubka  78 mm
3 Konzoly
4 Převodovka
5 Čep
6 Klika
7 Spodní zátěžový profil
8 Vodící lanko
9 Spodní uchycení vodícího lanka
10 Vedení vodícího lanka
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Možnost kotvení stěna strop Rozměry látky k vnější straně konzol

Konzoly
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI - LRK 50 A 78 mm
4)  Do konzoly na stranì ovládání vsuneme ètyøhranný èep, do koncovky na stranì od ovládání zasuneme høídel opatøenou zajiš ovacím „O“ kroužkem a vložíme 
 do konzoly, tu zajistíme závlaèkou.

 

5)  Nakompletujeme kliku jejím spojením s klikovým mechanismem zavleèením ocelového pérka do otvoru v místì spoje klika, mechanismus a instalujeme 
 držák kliky ve zvoleném místì.

6)  Montáž vodícího lanka.

7)  Odstaníme zajištìní nábalu látky a otáèením kliky odzkoušíme správné odvíjení a navíjení látky. Pøi použití klikového mechanismu nelze nastavit dolní polohu rolety, 
 roleta je vyrobena dle objednaného rozmìru. Je tøeba dbát s ohledem na zpùsob pøipevnìní látky k trubce ( nalepení ) na dodržování zadané celkové výšky.

8)  V pøípadì, kdy se látka na trubku navíjí k jedné stranì a roleta je namontována ideálnì vodorovnì, je tøeba vyrovnat nábal na trubce. Odvineme látku až na trubku 
 a podlepíme látku na stranì z které nám utíká. Vhodné je použít napø. etiketovací štítky. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení vystøedilo. 

9)  Demontáž rolety provedeme zdemontováním kliky ovládání vytažením ocelového zajiš ovacího pérka, vytažením závlaèky konzoly na stranì od ovládání, vyjmutím 
 høídele a vytažením ètyøhranného èepu z klikového mechanismu.

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

NÁVOD K MONTÁŽI LRP 25, 28 MM
1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2) Zamìøíme umístìní konzol rolety. Konzola na stranì èepu rolety obsahuje vyjímatelnou závlaèku. Pøi montáži dbáme vodorovné polohy rolety. 
 Celková šíøka je rozmìr k vnìjším stranám konzol.

3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zamìøení pøišroubujeme.

1 Látka
2 Hliníková trubka  25 a 28 mm
3 Konzoly
4 Pružina
5 Čep
6 Zpomalovač
7 PVC profil
8 Montážní profil
9 Klip pro montážní profil
10 Ovládání
11 Vodící lanko
12 Spodní uchycení vodícího lanka
13 Vedení vodícího lanka

1

2

3

3 4

8

10

montážní profil

9

5/6

7

11

13

12
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI LRP 25, 28 MM
4) Pøi montáži rolety s montážním profilem zamìøíme umístìní klipù, rozteè cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil vložíme ozubem do klipù a zatlaèením 
 v místì klipù zajistíme. Demontáž provedeme uvolnìním  klipù vložením plochého šroubováku a mírným pootoèením.

5) Do konzoly pro pružinu ( s køížkem ) vsuneme trn pružiny, do druhé konzoly vsuneme èep a konzolu zajistíme vložením závlaèky a jejím zatlaèením. 
 

6) Odstraníme zajištìní nábalu látky a tahem za ovládací šòùru, madlo odzkoušíme správné napružení a odvíjení  rolety.

7) Pokud je napìtí pružiny malé, nebo se pøi pøepravì odpružila, mùžeme její tah upravit dopružením. Napø. do kleští, vhodná je i pøíborová vidlièka, uchopíme 
 èep pružiny a otáèením proti smìru odvíjení rolety ji dopružíme. Rozsah otáèek je dle velikosti rolety od 10 do 15 otáèek.

8) Demontáž rolety provedeme vytažením závlaèky z konzoly, vysunutím èepu z konzoly,
 Poté zatáhneme za roletu smìrem z druhé konzoly a vytažením 
 pružiny  máme roletu demontovanou. 

Při instalaci dolního uchycení do 
parapetu / podlahy dbáme na svislost 
vodícího lanka (odskoušet / zaměřit 
napnutím lanka).
Předpřipravíme pojistku zasunutím do 
uchycení cca 2 mm

Vodící lanko

Při instalaci dolního uchycení do stěny dbáme na svislost vodícího lanka
(odskoušet / zaměřit napnutím lanka). Distance uchycení zaručuje při instalaci 
konzol do stěny rovnoběžnost se stěnou.
Předpřipravíme pojistku zasunutím do uchycení cca 2 mm

pozn. Prodloužený typ uchycení je pro instalaci rolety na MP nebo v kazetě.

Do uchycení vodícího lanka vložíme 
dolní část napínače lanka č.1 a za-
jistíme ji pojistkou č.2.

Do horní části napínače vsuneme na míru zastřižené lanko č.1 (pro doladění délky 
lze posouvat lanko v horním uchycení) dotáhneme imbusovým klíčem č.2 a rotací 
dolní části, kdy horní část držíme plochým klíčem, za pomoci imbusového klíče 
provedeme dopnutí vodícího lanka.

Poznámka: pro demontáž pojistky použijte ocelové pérko které je součástí balení
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI LRP 38 MM
1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2) Zamìøíme umístìní konzol rolety. Konzola na stranì èepu rolety obsahuje vyjímatelnou závlaèku. Pøi montáži dbáme vodorovné polohy rolety. 
 Celková šíøka je rozmìr k vnìjším stranám konzol.

3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zamìøení pøišroubujeme.

1

2

3

3
4

6

7

9

hliníkový profil viz. professional concept

8
5

10

11

1 Látka
2 Hliníková trubka  38 mm
3 Konzoly
4 Pružina
5 Čep
6 PVC profil
7 Montážní profil
8 Klip pro montážní profil
9 Ovládání
10 Vodící lanko
11 Spodní uchycení vodícího lanka
12 Vedení vodícího lanka

12
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI LRP 38 MM
4) Pøi montáži rolety s montážním profilem zamìøíme umístìní klipù, rozteè cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil vložíme ozubem do klipù a zatlaèením 
 v místì klipù zajistíme. Demontáž provedeme uvolnìním  klipù vložením plochého šroubováku a mírným pootoèením.

5) Do konzoly pro pružinu ( s køížkem ) vsuneme trn pružiny, do druhé konzoly vsuneme èep a konzolu zajistíme vložením závlaèky a jejím zatlaèením.

6) Odstraníme zajištìní nábalu látky a tahem za ovládací šòùru, madlo odzkoušíme správné napružení a odvíjení  rolety.

7) Pokud je napìtí pružiny malé, nebo se pøi pøepravì odpružila, mùžeme její tah upravit dopružením. Napø. do kleští, vhodná je i pøíborová vidlièka, uchopíme 
 èep pružiny a otáèením proti smìru odvíjení rolety ji dopružíme. Rozsah otáèek je dle velikosti rolety od 10 do 15 otáèek.

8) Demontáž rolety provedeme vytažením závlaèky z konzoly, vysunutím èepu z konzoly, Poté zatáhneme za roletu smìrem z druhé konzoly a vytažením 
 pružiny  máme roletu demontovanou.

Při instalaci dolního uchycení do 
parapetu / podlahy dbáme na svislost 
vodícího lanka (odskoušet / zaměřit 
napnutím lanka).
Předpřipravíme pojistku zasunutím do 
uchycení cca 2 mm

Při instalaci dolního uchycení do stěny dbáme na svislost vodícího lanka
(odskoušet / zaměřit napnutím lanka). Distance uchycení zaručuje při instalaci 
konzol do stěny rovnoběžnost se stěnou.
Předpřipravíme pojistku zasunutím do uchycení cca 2 mm

pozn. Prodloužený typ uchycení je pro instalaci rolety na MP nebo v kazetě.

Do uchycení vodícího lanka vložíme 
dolní část napínače lanka č.1 a za-
jistíme ji pojistkou č.2.

Do horní části napínače vsuneme na míru zastřižené lanko č.1 (pro doladění délky 
lze posouvat lanko v horním uchycení) dotáhneme imbusovým klíčem č.2 a rotací 
dolní části, kdy horní část držíme plochým klíčem, za pomoci imbusového klíče 
provedeme dopnutí vodícího lanka.

Poznámka: pro demontáž pojistky použijte ocelové pérko které je součástí balení

Vodící lanko

www.rolrols.czwww.rolrols.cz



MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI LRM 28 MM - 24 V
1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2) Zamìøíme umístìní konzol rolety. Pøi montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šíøka je rozmìr k vnìjším stranám konzol.

3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zamìøení pøišroubujeme.

4) Pøi montáži rolety s montážním profilem zamìøíme umístìní klipù, rozteè cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil vložíme ozubem do klipù a zatlaèením v místì 
 klipù zajistíme. Demontáž provedeme uvolnìním høídelek klipù vložením plochého šroubováku a mírným pootoèením.

1 Látka
2 Hliníková trubka  28 mm
3 Konzoly
4 Motor
5 Čep
6 PVC profil
7 Montážní profil
8 Klip pro montážní profil
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7

montážní profil

8
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI LRM 28 MM - 24 V
5) Do upevnìných konzol pomocí ètyøhranných èepù vsuneme trubku rolety s nábalem látky a mírným pøitlaèením zajistíme.

6) Provedeme napojení motoru dle pøiloženého návodu a platných norem. Pøipojení do sítì 230V smí provádìt pouze odbornì zpùsobilá osoba s osvìdèením.

7) Odstraníme zajištìní nábalu látky a ovládacími prvky motoru rolety odzkoušíme funkènost motoru a správné odvíjení a navíjení rolety.

8) V případě, kdy se látka na trubku napíná k jedné straně a roleta je namontována v ideální rovině, je třeba vyrovnat nábal. Dle návodu na seřízení motoru
 vyměříme dolní koncovou polohu, aby šla látka odvinout až na trubku a podlepíme látku na straně z které utíká. Vhodné je např. použít etiketovací štítky.
 Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení zlepšilo, pokud ano, dle návodu na seřízení motoru opět nastavíme požadovanou koncovou polohu rolety. 

9) Koncové polohy rolety jsou nastaveny z výroby. Pokud potøebujeme jejich pøednastavení, postupujeme podle pøiloženého návodu na seøízení motoru.

10) Roletu demontujeme odpojením motoru od zdroje a vsuneme plochý šroubovák do konzoly na stranì motoru, odehneme pérko a tahem vysuneme ètyøhran  
 motoru z konzoly, tahem za roletu smìrem z opaèné konzoly vysuneme z  koncovky ètyøhraný trn, jež zùatane v konzole, roletu máme demontovanou.
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI LRM 38 MM - 24 V
1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2) Zamìøíme umístìní konzol rolety. Konzola na stranì èepu rolety obsahuje vyjímatelnou závlaèku. Pøi montáži dbáme vodorovné polohy rolety. 
 Celková šíøka je rozmìr k vnìjším stranám konzol.

3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zamìøení pøišroubujeme.

1 Látka
2 Hliníková trubka  38 mm
3 Konzoly
4 Motor
5 Čep
6 PVC profil
7 Montážní profil
8 Klip pro montážní profil
9 Vodící lanko
10 Spodní uchycení vodícího lanka
11 Vedení vodícího lanka
12 Kazeta
13 PVC bočnice
14 Združení rolet

montážní profil 

převod 1:1
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI LRM 38 MM - 24 V
4) Pøi montáži rolety s montážním profilem zamìøíme umístìní klipù, rozteè cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil vložíme ozubem do klipù a zatlaèením 
 v místì klipù zajistíme. Demontáž provedeme uvolnìním høídelek klipù vložením plochého šroubováku a mírným pootoèením

5) Do konzoly pro motor ( s køížkem ) vsuneme trn motoru, do druhé konzoly vsuneme èep a konzolu zajistíme vložením závlaèky a jejím zatlaèením.

6) Provedeme napojení motoru dle pøiloženého návodu a platných norem. Pøipojení do sítì 230V smí provádìt pouze odbornì zpùsobilá osoba s osvìdèením.

7) Odstraníme zajištìní nábalu látky a ovládacími prvky motoru rolety odzkoušíme funkènost motoru a správné odvíjení a navíjení rolety.

8) V případě, kdy se látka na trubku napíná k jedné straně a roleta je namontována v ideální rovině, je třeba vyrovnat nábal. Dle návodu na seřízení motoru
 vyměříme dolní koncovou polohu, aby šla látka odvinout až na trubku a podlepíme látku na straně z které utíká. Vhodné je např. použít etiketovací štítky.
 Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení zlepšilo, pokud ano, dle návodu na seřízení motoru opět nastavíme požadovanou koncovou polohu rolety. 

9) Koncové polohy rolety jsou nastaveny z výroby. Pokud potøebujeme jejich pøednastavení, postupujeme podle pøiloženého návodu na seøízení motoru.

10) Demontáž rolety provedeme odpojením motoru od zdroje, vytažením závlaèky z konzoly, vysunutím èepu z konzoly, Poté zatáhneme za roletu smìrem 
 z druhé konzoly a vytažením motoru  máme roletu demontovanou.
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI - BATERIOVÝ POHON
1) Před samotnou montážízkontrolujeme obsah balení                                                                                                                             

2) Zaměříme umístění konzol rolety. Celková šířka je rozměr k vnějším stranám konzol.

3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a zadní díl konzol dle zaměření přišroubujeme.

4) Při montáži rolety s montážním profilem zaměříme umístění klipů, rozteč cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil vložíme 
          ozubem do klipů a zatlačením v místě klipů zajistíme. Demontáž provedeme uvolněním motýlku klipů vložením plochého 
          šroubováku a mírným pootočením.

montážní profil 

převod 1:1

1 Látka
2 Hliníková trubka  38 mm
3 Konzoly
4 Motor
5 Baterie
6 Čep
7 PVC profil
8 Montážní profil

9 Vodící lanko
10 Spodní uchycení 
 vodícího lanka
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Profil pro konzoly 38 a 50
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

5) Do upevněných zadních částí konzol vložíme roletu zasunutím předních částí konzol, zacvaknutím a aretací šrouby zajistíme

6) Při použití vodících lanek zaměříme umístění spodního uchycení vodícího lanka, dbáme svislé polohy. Spodní uchycení vodícího lanka připevníme vhodným 
 kotevním materiálem, vodící lanko provlečeme objímkou, vypneme, zajistíme utažením aretačního šroubu a lanko 1 cm pod objímkou zastřihneme.

7) Odstraníme zajištění nábalu látky a ovládacími prvky dle návodu seřídíme nastavení rolety a její správný chod.

8) V případě, kdy se látka na trubku navíjí k jedné straně a roleta je namontována ideálně vodorovně, je třeba vyrovnat nábal na trubce.
 Sejmeme  sponku řetízku pro nastavení dolního dorazu, odvineme  roletu až na trubku a podlepíme látku na straně z které nám utíká. Vhodné je použít např. 
 etiketovací štítky. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení vystředilo, pokud ano, vrátíme zpět sponku řetízku. Metrem ověříme správnou výšku rolety 
           a sponku  zavřeme na řetízek těsně pod mechanismem navíjení.

9) Pokud je třeba přednastavit výšku rolety, sejmeme sponku řetízku pro nastavení spodního dorazu, seřídíme požadovanou výšku ( pozor! Ve 
       směru prodlužení max.  5 cm ) a sponku zavřeme na řetízek těsně pod mechanismem navíjení.

10) Demontáž rolety provedem odaretováním šroubů, pomocí šroubováku demontáží předních částí konzol.

NÁVOD K MONTÁŽI - BATERIOVÝ POHON

Spojuje řetízek a slouží jako horní doraz

Slouží k nastavení spodního dorazu
Lze přestavovat + 50 mm libovolně
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2) Zaměříme umístění  konzol rolety. Při montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šířka je rozměr k vnějším stranám konzoly.

NÁVOD K MONTÁŽI LRM ø 43 mm 24V, 230V
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Možnost kotvení stěna strop

Konzoly Montážní pro�l

Možnost kotvení stěna strop

for the roll

for the roll

Možnost kotvení stěna strop

for the roll

for the roll

Kazeta Kazeta

Možnost kotvení stěna strop

1 Látka
2 Hliníková trubka   ø 43 mm
3 Konzoly
4 Motor
5 Čep
6 PVC pro�l
7 Montážní pro�l
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zaměření přišroubujeme.

4) Při montáži rolety s montážním pro�lem zaměříme umístění klipů, rozteč cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní pro�l vložíme ozubem do klipů a zatlačením  
 v místě klipů zajistíme. Demontáž provedeme uvolněním křidélek klipů vložením plochého šroubováku  a mírným pootočením.

 Stejně postupujeme v případě kazety.
 Při kotvení kazety do stropu zaměříme umístění otočných konzol. Do ukotvených konzol vsuneme kazetu a otočením  ramene konzoly zajistíme. 
 Demontáž provedeme otevřením konzoly a vyjmutím kazety.

5) Do upevněných konzol pomocí čtyřhranných čepů vsuneme trubku rolety s nábalem látky a mírným přitlačením zajistíme.

6) Provedeme napojení motoru dle přiloženého návodu a platných norem. Připojení do sítě 230V smí provádět pouze odborně způsobilá osoba s osvědčením.

7) Odstraníme zajištění nábalu látky a ovládacími prvky motoru rolety odzkoušíme funkčnost motoru a správné odvíjení a navíjení rolety.

8) V případě, kdy se látka na trubku napíná k jedné straně a roleta je namontována v ideální rovině, je třeba vyrovnat nábal. Dle návodu na seřízení motoru
 vyměříme dolní koncovou polohu, aby šla látka odvinout až na trubku a podlepíme látku na straně z které utíká. Vhodné je např. použít etiketovací štítky.
 Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení zlepšilo, pokud ano, dle návodu na seřízení motoru opět nastavíme požadovanou koncovou polohu rolety. 

9) Koncové polohy rolety jsou nastaveny z výroby. Pokud potřebujeme jejich přednastavení, postupujeme podle přiloženého návodu na seřízení motoru.

10) Roletu demontujeme odpojením motoru od zdroje a vsuneme plochý šroubovák do konzoly na straně motoru, odehneme pérko a tahem vysuneme čtyřhran  
 motoru z konzoly, tahem za roletu směrem z opačné konzoly vysuneme z  koncovky čtyřhraný trn, jež zůstane v konzole, roletu máme demontovanou.

NÁVOD K MONTÁŽI LRM Ø  43 mm 24V, 230V
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI - LRM 50 A 78 mm
1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2)  Zamìøíme umístìní konzol rolety. Konzola na stranì  ovládání je osazena adaptérem pro uchycení motoru.  Pøi montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková 
 šíøka je rozmìr k vnìjším stranám konzol.
 

3)  Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zamìøení pøišroubujeme.

1 Látka
2 Ocelová trubka  78 mm
3 Konzoly
4 Motor
5 Čep
6 Spodní zátěžový profil
7 Vodící lanko
8 Spodní uchycení vodícího lanka
9 Vedení vodícího lanka
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Možnost kotvení stěna strop Rozměry látky k vnější straně konzol

Konzoly
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI - LRM 50 A 78 mm
4)  Do adateru motoru na stranì ovládání vsuneme hlavici motoru, do koncovky na stranì od ovládání zasuneme høídel opatøenou zajiš ovacím „O“ kroužkem a 
 vložíme do konzoly, tu zajistíme závlaèkou, poté zajistíme závlaèkou i hlavici motoru v adaptéru.

5)  Provedeme napojení motoru dle pøiloženého návodu a platných norem. Pøipojení do sítì 230V smí provádìt pouze odbornì zpùsobilá osoba s pøíslušným 
 osvìdèením. Žaluzii obsluhujeme podle pøiloženého návodu k seøízení motoru. Pøed demontáží rolety je bezpodmíneènì nutné odpojit  pøívod elektrického 
 proudu do rolety. 

6)  Montáž vodícího lanka.

7)  Odstaníme zajištìní nábalu látky a použitím ovládacích prvkù rolety odzkoušíme správné odvíjení a navíjení látky.

8)  V pøípadì, kdy se látka na trubku navíjí k jedné stranì a roleta je namontována ideálnì vodorovnì, je tøeba vyrovnat nábal na trubce. Odvineme látku až na trubku 
 a podlepíme látku na stranì z které nám utíká. Vhodné je použít napø. etiketovací štítky. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení vystøedilo

9)  Demontáž rolety provedeme odpojením motoru od pøívodu napìtí, vytažením závlaèky na hlavici motoru a vytažením závlaèky konzoly na stranì od ovládání,  
 vyjmutím høídele a vytažením hlavice motoru z adaptéru.

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

www.rolrols.czwww.rolrols.cz

WIN7
Typewritten Text
Veškeré použití tohoto návodu pouze se svolením firmy ROLROLS, s.r.o.


	montazni_navody_vl.pdf
	montazni_navody_lr



