
MONTÁŽNÍ NÁVODY

1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2) Na horní rám okenního křídla přiložíme montážní klipy a to min. 10 cm od bočních rámů, přitlačíme montážním náliskem na rám okna, přišroubujeme 
 a montážní nálisek odlomíme. 

3) Do namontovaných klipů vsadíme kazetu systému a zacvakneme.

NÁVOD K MONTÁŽI ROLETA DO STŘEŠNÍCH OKEN STANDART

1 Látka / čočky
2 Trubka
3 Kazeta
4 Vodící lišta
5 Spodní lišta - ovládání
6 Pružina
7 Pružiny, šňůry
8 Bočnice kazety
9 Koncovka spodní lišty
10 Rozšířené bočnice pro úhel 100° až 105°
11 Koncovka vodící lišty
12 Aretace spodní lišty v dolní poloze
13 Montážní klipy
14 Aretace napínací šňůry 
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI ROLETA DO STŘEŠNÍCH OKEN STANDART
4) Do boèních rámù namontujeme vodící lišty vsunutím do kazety a poté pøišroubujeme do rámu køidla, odmotáme napínací šòùry z pøepravních klipù, 
 tyto vyjmeme a šòùry vypneme zatlaèením aretaèních destièek do spodních koncovek vodících lišt.

5) Odzkoušíme správnou funkènost systému stažením a vytažením rolety za spodní lištu. Pokud by se roleta nenavíjela optimálnì, zústávala by v mezipolohách 
 spodní lišta mírnì šikmo, pøenastavíme napìtí napínacích šòùr jejich vyjmutím z vodících lišt a posunutím fixace šòùry pod aretaèní destièkou.

6) Systém zdemontujeme  vycvyknutím aretaèních destièek z vodících lišt, demontáží vodících lišt a vycvyknutím kazety z montážních klipù.
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI ROLETA DO STŘEŠNÍCH OKEN ECONOMY
1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2) Zamìøíme umístìní konzol na boèní rámy okenního køidla, vlevo konzola pro pružinu, a namontujeme.

3) Zamìøíme umístìní pozièních háèkù, poloha zataženo, støední a roztaženo ( dbáme na dostateènou vzdálenost spodní lišty od kraje nábalu rolety, 
 aby nedošlo k otlaèení madla do látky ), a háèky namontujeme.

1 Látka
2 Trubka
3 Spodní Alu lišta
4 Pružina
5 Čep
6 Poziční háčky
7 Madlo
8 Konzola
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI ROLETA DO STŘEŠNÍCH OKEN ECONOMY
4) Do konzol vložíme roletu ( èep pružiny vlevo, šipka na koncovce pružiny musí smìøovat vzhùru ), odstraníme papírovou fixaci nábalu a odzkoušíme 
 funkènost rolety ( pøi prvním pohybu dojde k oaretování pružiny, je permanentnì v tahu ).

5) Demontáž provedeme vyjmutím rolety z konzol, dojde k odpružení pružiny, a demontáží  konzol a háèkù. Pøi opìtovné montáži provedeme pøedpìtí pružiny 
 ( cca 12 otáèek ).
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2) Na horní rám okenního křídla přiložíme montážní klipy a to min. 10 cm od bočních rámů, přitlačíme montážním náliskem na rám okna, přišroubujeme 
 a montážní nálisek odlomíme. 

3) Do namontovaných klipů vsadíme kazetu systému a zacvakneme.

NÁVOD K MONTÁŽI ŽALUZIE DO STŘEŠNÍCH OKEN
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1 Lamela, žebříček
2 Kazeta
3 Ovládání žaluzie
4 Vodící lišta
5 Spodní lišta
6 Pružiny, šňůry
7 Bočnice kazety
8 Koncovka spodní lišty
9 Rozšířené bočnice pro úhel 100° až 105°
10 Koncovka vodící lišty
11 Aretace spodní lišty v dolní poloze
12 Montážní klipy
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI ŽALUZIE DO STŘEŠNÍCH OKEN
4) Do boèních rámù namontujeme vodící lišty vsunutím do kazety a poté pøišroubujeme do rámu køidla, odmotáme napínací šòùry z pøepravních klipù, 
 tyto vyjmeme a šòùry vypneme zatlaèením aretaèních destièek do spodních koncovek vodících lišt.

5) Odzkoušíme správnou funkčnost žaluzie sejmutím přepravních klipů a stažením, vytažením žaluzie a naklopením lamel. Pokud spodní lišta žaluzie nedrží v jakékoliv 
 poloze dopneme napínací šňůry vyjmutím aretačních destiček z vodící lišty ( vždy je třeba nasadit přepravní klipy a zaletovat lamely a spodní lištu ) a posunutím 
 objímek ( zkrácení šňůry )

6) Systém zdemontujeme  vycvyknutím aretaèních destièek z vodících lišt, demontáží vodících lišt a vycvyknutím kazety z montážních klipù.
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