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U oken VELUX
je nutné před montáží
odstranit plastové držáky.

Lze k tomu použít například kovovou špachtli, úzké dláto, nůž atd. Vložením nástroje mezi rám a plast,
a mírným poklepáním na nástroj (vše provádíme podél skla, nikdy proti!!!) dojde k odloupnutí plastového
držáku. Odstranění je nevratné, držáky slouží k uchycení originálních rolet nebo žaluzií.

Montáž rolety R-Lite
VLASTNÍ MONTÁŽ:
 montáž provádějte podle tohoto návodu
 roletku v žádném případě před montáží neroztahujte
 odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži
UPEVNĚNÍ ÚCHYTEK:
 úchytky (držák s nacvaknutou podložkou obr. A) přiložte a přišroubujte k horním hranám okenního
rámu ve vzdálenosti, kterou vymezují čelní a boční dorazy samotného držáku obr. B
(otvory pro vruty doporučujeme nejprve předvrtat)
 po upevnění odlomte čelní pomocné dorazy z držáku obr. C

A.

B.

C.

UPEVNĚNÍ HORNÍHO PROFILU:
 uvolněte napínací šňůry roletky z profilu (pro přepravu jsou namotány na krajích profilu)
 základny držáku v profilu dorazte do krajů obr. D
 uchopte horní profil a nasuňte do připevněných držáků obr. E, až dojde k zacvaknutí dorazu držáku

D.
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MONTÁŽ VODÍCÍCH LIŠT:
 vodící lišty zasuňte pod horní profil (cca 2 mm), do drážek vodících lišt zároveň zasuňte boky
spodní ovládací lišty roletky obr. F
 vodící lišty vyrovnejte s okrajem rámu obr. G a přišroubujte je obr. H
(pozor, aby se napínací šňůrky neskříply mezi vodící lišty a rám okna)

F.

G.

H.

UPEVNĚNÍ NAPÍNACÍ ŠŇŮRKY:
 napínací držáky, umístěné na koncích šňůr,
zacvakněte do spodních koncovek na vodících lištách obr. J
V případě, že šňůrky k napínacím držákům nejsou nastaveny na stejnou délku, nebo při
zacvakávání držáků musíte překonávat moc velký odpor napínací šňůry, nebo naopak je napínací
šňůra při zacvakávání volná, přistupte nejprve k následujícímu bodu - tj. seřízení brzdy roletky.

J.
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L.

SEŘÍZENÍ BRZDY ROLETKY:
 v případě potřeby lze seřídit brzdu roletky nastavením napínacích šňůr, obě však musí být
stejnoměrně napnuté! Brzdu seřídíme posunutím kovového válečku na konci šňůry.
Uvolnění pojistného šroubku válečku obr. K provedeme imbusem 1,5 mm.
Vždy platí toto pravidlo: čím více jsou šňůry napnuté, tím více je roletka brzděna.
(velmi zhruba: většinou stačí napnutí šňůr o cca 2 cm, tj. při lehkém natažení
provázků podél vodící lišty, jsou napínací držáky cca 2 cm nad místem svého
umístění v koncovkách vodících lišt) obr. L
Správně nastavená brzda drží roletku v jakékoli pozici vytažení
 POZOR! - Příliš velké napnutí vodících šňůr, může poškodit brzdící systém rolety.
DOKONČENÍ:
 uchopením za spodní ovládací lištu stáhneme roletku do spodní části okna a zkontrolujeme její
funkčnost, přebytečné konce šňůr odstřihneme
UPOZORNĚNÍ:
 Dbejte na opatrné čištění textilií, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození.
 U látek THERMOLITE a PRIMERA s napařovanou hliníkovou vrstvou se tato vrstva nesmí
čistit vodou, hrozí poškození této vrstvy.
 Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.
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Montáž rolety R-Lite
NÁZORNÁ MONTÁŽ
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