MONTÁŽNÍ NÁVOD – DŘEVĚNÉ ROLETY – SET

TYP SYSTÉMU VEDENÍ NALOŽENÉ – NAVÍJENÍ DOZADU
S VYVAŽOVACÍ MECHANIKOU, BEZ MECHANIKY
Obsah balení
1. Roletový pancíř vč. koncové lišty s integrovanou úchytkou
2. Krycí lišta
3. Přední naložené vodicí proﬁly
4. Vodicí oblouk MDF (rozměr dle hloubky skříně)
5. Vyvažovací mechaniky (dle zvoleného typu navíjení)
6. Zadní vedení MDF
7. Vruty
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Postup montáže
1. Montáž vnitřního vedení rolety

3. Kompletace skříně

a) Pro snadnější manipulaci provádějte montáž s korpusem
otočeným dnem vzhůru.

a) Přišroubujte krycí lištu (2).

b) V případě setu s vyvažovací mechanikou nasaďte vyvažovací
mechaniku (5) na čepy vodicích oblouků (4). Lanko na mechanice
musí směřovat k náběhu předních vodicích oblouků.

b) Naložené vodicí proﬁly (3) zlehka přišroubujte jen ve spodní
části. Vrchní část vodicích proﬁlů mírně vyklopte a roletový
pancíř (koncová lišta musí být nahoře) v celé délce do vodicích
proﬁlů (3) zasuňte.

c) Vložte vodicí oblouky (4) do korpusu skříně a ponechte je lehce
předsazené.

c) Došroubujte naložené vodicí proﬁly (3) po celé délce.

2. Montáž vodicích proﬁlů

e) Korpus skříně otočte dnem dolů.

a) Nasuňte naložené vodicí proﬁly (3) na náběh vodicích
oblouků (4).
b Vodicí oblouky (4) zasuňte do korpusu skříně a přišroubujte
do boku korpusu.
c) Vložte zadní vedení (6) za vodicí oblouk (4) a přišroubujte
k bokům korpusu.

d) V případě setu s vyvažovací mechanikou zahákněte lanko
z vyvažovací mechaniky (5) do háčku na koncové liště.

4. Nastavení vyvažovací mechaniky v případě setu
s navíjecí mechanikou
Vyzkoušejte chod rolety, je-li potřeba nastavte optimální napětí
pružiny v mechanice
1) Vysunutím prstence doprava
odaretujte mechaniku.
2) Otáčením prstence směrem
nahoru napětí zvýšíte, otáčením
směrem dolů napětí snížíte.
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snadná konﬁgurace dřevěných rolet na http://kooplast.cz/
nabízíme odbornou montáž rolet našim technikem
montáž rolet
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