
MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI - TWINTEX -  ŘETÍZKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2) Zamìøíme umístìní montážních klipù ( klipù montážního profilu nebo klipù kazety ). Pøi montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Rozteè klipù je cca 60 cm. 
 Výrobek je urèen pouze do interiéru. 

1 Látka
2 Hliníková trubka  42 mm
3 Řetízkový mechanismus
4 Čep
5 Řetízek
6 Spojka řetízku
7 Spodní zátěžový profil
8 Kazeta
9 PVC bočnice
10 Klip pro kazetu
11 Montážní profil
12 Klip pro montážní profil
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

3)  Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu, klipy upevníme, do klipů vložíme kazetu a otočením klipu kazetu připevníme. 
 Při použití montážního pro�lu tento vložíme ozubem do klipů a zatlačením v místě klipů zajistíme. 

Stejně postupujeme v případě kazety kotvené na stěnu.
Při kotvení kazety do stropu zaměříme umístění otočných konzol. Do ukotvených konzol vsuneme kazetu a otočením  ramene konzoly zajistíme.

4) Odstraníme zajištění nábalu látky a tahem za řetízek odzkoušíme správnou funkci systému.

5) Demontáž klipu montážního pro�lu provedeme uvolněním křídelek klipů vložením plochého šroubováku a mírným pootočením.  
 (Demontáž kazety s otočnou konzolou provedeme otevřením konzoly a vyjmutím kazety).

NÁVOD K MONTÁŽI - TWINTEX - ŘETÍZKOVÉ OVLÁDÁNÍ
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI - TWINTEX - MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ
1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2) Zamìøíme umístìní montážních klipù ( klipù montážního profilu nebo klipù kazety ). Pøi montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Rozteè klipù je cca 60 cm. 
 Výrobek je urèen pouze do interiéru. 

1 Látka
2 Hliníková trubka  42 mm
3 Konzoly
4 Motor
5 Čep
6 Spodní zátěžový profil
7 Kazeta
8 PVC bočnice
9 Klip pro kazetu
10 Montážní profil
11 Klip pro montážní profil
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

3)  Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu, klipy upevníme, do klipů vložíme kazetu a otoèením klipu kazetu pøipevníme. 
 Při použití montážního pro�lu tento vložíme ozubem do klipů a zatlačením v místě klipů zajistíme. Demontáž klipu montážního pro�lu provedeme uvolněním 
 křídelek klipů vložením plochého šroubováku a mírným pootočením.  

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

5) Spuštěním motoru vyzkoušíme správnou funkci výrobku.

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

7) Před demontáží rolety je bezpodmínečně nutné odpojit  přívod elektrického proudu do rolety. 
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