MONTÁŽNÍ NÁVOD – PLASTOVÉ ROLETY

TYP SYSTÉMU VEDENÍ FRÉZA, ŠROUB, TOP, FRAME
NAVÍJENÍ S MECHANIKOU C8
O bs ah bale ní
1. Zaﬁxovaný roletový pancíř
2. Koncová lišta
3. Krycí lišta
4. Vodicí proﬁly (dle zvoleného typu vedení)
1

5. Vodicí rohy (dle zvoleného typu vedení)
6. Vyvažovací mechanika C8

2
3

7. Montážní proﬁl C8
8. Příslušenství mechaniky C8 (dále jen převalovací
tyče; pro rolety široké 700 mm a více)
9. Standardní příslušenství:
- kluzný kolík do koncové lišty
- potřebné vruty
- zarážka do koncové lišty
(pro metalické rolety)
- kluzné kolíky do pancíře
(pro metalické rolety)

4

6
7

9
8

5

Pos tup mont á že
4. U větších rozměrů skříní je nutné použít převalovací tyče (8)
(viz. tabulka).

2. Pro variantu vedení na ŠROUB a FRÉZA (v balení jsou pouze
plastové vodicí proﬁly (4)) přišroubujte krycí lištu (3) k půdě
skříně, mezi boky skříně.

c) Pro variantu vedení TOP, FRAME přišroubujte krycí lištu (3)
k půdě skříně, mezi vodicí proﬁly (4).
(U varianty ŠROUB, FRÉZA je krycí lišta již umístěna,
viz. bod 1.)
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Tiskové chyby vyhrazeny.
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b) Zadní vodicí proﬁly (4)
umístěte min. 22 mm
od zad skříně (místo potřebné
pro mechaniku C8 (6)).
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Výška skříně v mm

3. a) Pro variantu vedení na ŠROUB, TOP a FRAME přišroubujte
vodicí proﬁly (4) a rohy (5). Pro variantu vedení FRÉZA vsaďte
vodicí proﬁly do předem vyfrézované drážky.
S montáží vodicích proﬁlů (4)
začínejte od dna skříně (z důvodu
přesného umístění rohů – vodicí
proﬁly jsou kratší než výška
skříně).

Šířka skříně v mm
500

1. Pro variantu vedení FRÉZA ponechte dno skříně nezklížené.

a) Převalovací tyče (8) upravte podle šířky skříně (vnitřní
šířka korpusu – 28 mm) a nasuňte na ně kolečka (z každé
strany 200 až 300 mm od kraje). Kolečka upevněte pomocí
přidaných elementů.
b) Konce převalovacích tyčí (8) nasaďte do příchytů, které
přišroubujte do korpusu skříně pod vodicí rohy (5).

7. a) Roletový pancíř (1) s koncovou lištou (2) vložte do vodicích
proﬁlů (4) a vysuňte ho až ke krycí liště (3).
b) Pro variantu ŠROUB, TOP a FRAME přišroubujte chybějící
přední horní vodicí proﬁl (4).

- Pro variantu vedení ŠROUB, TOP, FRAME přišroubujte
příchyty k vnitřní straně rohu.
TOP, FRAME

- Pro variantu vedení FRÉZA
přišroubujte příchyt dle nákresu.
FRÉZA

a)

b)

45,5

45

45,5

ŠROUB

8. a) Nastavte roletový pancíř (1) tak, aby jeho přední a zadní část
byla v rovnovážné poloze.
45

b) Mechaniku C8 (6) přišroubujte na bok korpusu do
vymezeného prostoru mezi vodicí proﬁl (4) a záda korpusu.
Umístění mechaniky C8 (6) je 50 – 100 mm pod konec
roletového pancíře (1).
c) Lanko mechaniky C8 (6) upevněte na prostřední šroub
montážního proﬁlu (7) umístěného na konci roletového pancíře.

5. U varianty vedení ŠROUB, TOP
a FRAME odšroubujte jeden vodicí
proﬁl (4) z důvodu snadnějšího
nasunutí roletového pancíře (1).

d) V případě použití dvou mechanik C8 (6) upevněte na
prostřední šroub montážního proﬁlu (7) lanka z obou
vyvažovacích mechanik C8 (6).
b)

b) Na druhý konec roletového pancíře (1) přišroubujte
montážní proﬁl (7). Umístění montážního proﬁlu (7) od vnitřní
strany korpusu je 220 mm ± 20 mm (od levé strany korpusu
při pohledu zezadu skříně). Roletový pancíř (1) předvrtejte
vrtákem o průměru 4 mm a montážní proﬁl (7) připevněte
na zadní (rubovou) stranu roletového pancíře (1) přiloženými
šrouby (4 × 20 mm).

a)

c) Pokud je nutné použít dvě mechaniky C8 (6), umístěte montážní proﬁl (7) přesně v polovině šíře roletového pancíře (1).

b)

50–100

6. a) Koncovou lištu (2) s kluznými kolíky nasuňte za první
(spodní) lamelu roletového pancíře (1).

c)

c)
220±20

9. Vyzkoušejte plynulý chod rolety.
10. Pro variantu FRÉZA připevněte dno korpusu.
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