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NÁVOD NA MONTÁŽ  ELEGANCE,MONOKOMANDO

Montáž vykonávajte výhradne podľa tohto návodu, vyhnete sa tak zbytočným montážnym chybám, 
 prípadne ďalším nepríjemnostiam s nimi súvisiacimi.

Pomôcky k montáži : vŕ vŕtačka, sada vrtákov, hmoždinky, krížový skrutkovač, malý skrutkovač, 
nôž,nožnice.

Vlastná montáž:
1. skontrolujeme žalúziu, či jej rozmer zodpovedá šírke okna
2. podľa počtu dodaných vešiakov (VO strop, VE UNI) navŕtame daný počet otvorov.
 Do steny použijeme vrták o ø 8 mm pre hmoždinky, do okenného krídla vrták o ø 3 mm. 
 Pre vešiak VO 145 275 sa otvory nevrtajú.
3. pomocou dvoch vrutov pripevníte každý z vešiakov horného nosníka (VO strop, VE UNI) 
 na strop, stenu alebo okenné krídlo.
Vešiak VO 145 275 upevníme na plastové okno stiahnutím pomocou imbusa.
4. upevníme žalúziu do pripravených vešiakov
5. nasadíme PVC priehľadné trubičkové tiahlo (Elegance)
6. na povrázok navlečieme hrušku a zaistíme uzlom (Elegance)
7. namontujeme dane úchytky tiahla a šnúrky podľa objednaných setov (Elegance)
8. sťahovaním a naklápaním preveríme správnu funkčnosť žaluzie
9. montáž žalúzií s vodiacim silónom
- Do spodnej lišty rámu okna pripevníme dodaný úchyt bočného vedenia
- Otvory v úchytkách musia byť súosé s prestrihy v lamelách
- Koniec silonu uchopíme a primerane vypneme vedenie

Upozornenie: Pred montážou doporučujeme previesť kontrolu všetkých dielov pri dodávke tovaru, 
tým predídete možným problémom!

Motoricky ovládané žalúzie Monokomando sa vešajú tak, 
 že spojky rebríčku sú umiestnené smerom dozadu (ku sklu).

 Vnútorné žalúzie I-S-T Solar Flex
Žalúzia sa montuje do medziokenného priestoru okna pri jeho samotnej výrobe.
 Dodatočná montáž do okna nie je u tohto typu žalúzie možná.

 Vnútorné žalúzie INT-50

Pomôcky k montáži: v ŕ vŕtačka, sada vrtákov, hmoždinky, skrutkovač

Vlastná montáž:
1. pred montážou znovu skontrolujeme rozmery stavebného otvoru a rozmery žalúzie
2. na stenu nad stavebným otvorom, stenu v stavebnom otvore alebo strop 
 upevníme montážne držiaky, do ktorých vložíme
horný nosič s žalúzií a zafixujeme ju
3. upevníme úchyt šnúry (držiak kľučky) v príslušnej výške podľa jej dĺžky
4. sťahovaním, vyťahovaním a naklápaním žalúzie do exteriéru a interiéru vyskúšame 
funkčnosť žalúzie.

Všeobecné: Strana ovládania sa určuje zásadne pri pohľade z miestnosti! 
 Respektive z toho miesta, odkiaľ sa pristupuje k ovládaciemu zariadeniu.


