
MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÁ ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ
1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2) Zamìøíme umístìní montážních klipù ( strop ) nebo distanèních konzol ( stìna ). Pøi montáži dbáme vodorovné polohy žaluzie.  Výrobek je urèen pouze 
 do interiéru. 

3)  Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu, klipy nebo distanèní konzoly, upevníme je,  vložíme do nich profil žaluzie a pøipevníme. 
 Demontáž provedeme obráceným postupem.  

1 Lamely
2 Profil
3 Ovládací zakončení
4 Zpětná koncovka
5 Ovládání naklápění lamel
6 Ovládání stahování lamel
7 Jezdec
8 Kotvení
9 Aretační řetízek
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

4) Bez nasazených látkových lamel  tahem za  řetízek vyzkoušíme správný chod výrobku ( jezdů v pro�lu ).  Je-li vše v pořádku nasadíme do jezdců v pro�lu
 látkové lamely. Při osazování lamel postupujeme zásadně postupně od jedné strany pro�lu ke druhé a  dbáme přitom zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 
           k popraskání  otvorů v látkových lamelách.  Lamely skládáme jedním směrem, tak aby se lamely vzájemně nekřížily. Po osazení všech látkových lamel 

  opět vyzkoušíme správný chod naklápění a stahování jezdců.
          

5)  Je-li součástí žaluzie aretační řetízek ( volitelný doplněk  ) provedeme ve spodní části žaluzie  spojení aretačního řetízku a s látkovými lamelami.  

6)  Vyzkoušíme správný chod žaluzie. Ovládací řetízek musí být zabezpečen pčed manipulací malými dětmi. 

7)  Demontáž provedeme vyjmutím lamel z jezdců - jejich vykloněním pro odjištění z ozubu a zatažením.

NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÁ ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ



MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÁ ŽALUZIE - MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ PROFIL LIGHT 24 V
1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

2)  Zamìøíme umístìní montážních klipù ( strop ) nebo distanèních konzol ( stìna ). Pøi montáži dbáme vodorovné polohy žaluzie.  Výrobek je urèen 
 pouze do interiéru. 

3)  Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu, klipy nebo distanèní konzoly, upevníme je,  vložíme do nich profil žaluzie a pøipevníme. 
 Demontáž provedeme obráceným postupem.  

1 Lamely
2 Profil
3 Motor 24 V
4 Převodovka
5 Zpětná koncovka
6 Jezdec
7 Kotvení
8 Aretační řetízek
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MONTÁŽNÍ NÁVODY

NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÁ ŽALUZIE - MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ PROFIL LIGHT 24 V
4) Provedeme napojení motoru dle pøiloženého návodu a platných norem. Žaluzii obsluhujeme podle pøiloženého návodu k seøízení motoru. 
 Pøed demontáží rolety je bezpodmíneènì nutné odpojit  pøívod elektrického proudu do rolety. 

5) Bez nasazených látkových lamel  vyzkoušíme správný chod výrobku ( jezdù v profilu ).  Je-li vše v poøádku nasadíme do jezdcù v profilu látkové lamely. 
 Pøi osazování lamel postupujeme zásadnì postupnì od jedné strany profilu ke druhé a  dbáme pøitom zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popraskání otvorù 
 v látkových lamelách.  Lamely skládáme jedním smìrem, tak aby se lamely vzájemnì nekøížily. Po osazení všech látkových lamel opìt vyzkoušíme správný 
 chod naklápìní a stahování jezdcù.
          

6) Je-li souèástí žaluzie aretaèní øetízek ( volitelný doplnìk  ) provedeme ve spodní èásti žaluzie  spojení aretaèního øetízku a s látkovými lamelami.  

7) Vyzkoušíme správný chod žaluzie. 

8)  Demontáž provedeme vyjmutím lamel z jezdců - jejich vykloněním pro odjištění z ozubu a zatažením.
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