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NÁVOD NA MONTÁŽ ŠTANDARD, SUPER A HARMONY

Montáž vykonávajte podľa tohto návodu, vyhnete sa tak zbytočným montážnym chybám.

Montáž medziokených žalúzií:

Pomôcky k montáži: v ŕ vŕtačka, vrták ø 8 mm, dlátko, kladivko, klinčeky, krížový skrutkovač.

Vlastná montáž:
1. skontrolujeme žalúziu, či jej rozmer zodpovedá šírke okna
2. do rámu okenného krídla odmeriame a následne vyvŕtame dva otvory priemeru 8 mm
3. v mieste navrtaných otvorov vysekáme drážku vo vnútornom priestore vonkajšieho krídla, 
ktorá slúži k voľnému priechodu ohybnej hriadele a priechodky
4. zasunieme vešiaky do ložísk žalúzie
5. priechodku navlečieme na šnúru a bowden a pomocou klinčekov upevníme k rámu
6. priskrutkujeme alebo pomocou klinčekov upevníme žalúziu do okenného krídla 
 a zároveň prevlečieme cez ovládacie otvory bowden a šnúru
7. skontrolujeme funkčnosť žalúzie a voľný priechod šnúry
8. nasadíme ovládacie tiahlo na bowden
9. na povrázok navlečieme hrušku a zaistíme uzlom
10. namontujeme držiak tiahla a kolieska provázku k rámu
11. montáž žalúzií s vodiacim silónom sa vykonáva s použitím fixačného uholníka

Montáž vnútorných žalúzií:

Pomôcky k montáži:  krížový skrutkovač, skrutky.

Vlastná montáž:
1. skontrolujeme žalúziu, či jej rozmer zodpovedá šírke okna
2. rozmeriame umiestnenie a upevníme otočné interiérové vešiaky
3. upevníme žalúziu do pripravených vešiakov
4. čelný vývod - nasadíme ovládacie tiahlo a pomocou spojovacej trubičky tiahla, 
 spojíme s ohybnou hriadeľov čelný vývod s brzdou -
 nasadíme PVC priehľadné tiahlo
5. na povrázok navlečieme hrušku a zaistíme uzlom
6. namontujeme držiak tiahla a kolieska provázku k rámu
7. skontrolujeme funkčnosť žalúzie a voľný priechod šnúry
8. montáž žalúzií s vodiacim silónom sa vykonáva s použitím fixačného uholníka

- Do spodnej lišty rámu okna pripevníme univerzálnej spodný úchyt vedenia
- Odsadenie úchytke záleží vždy na danej situácii montáže
- Koniec silonu uchopíme a primerane vypneme vedenie
Upozornenie: Pred montážou doporučujeme previesť kontrolu všetkých dielov 

 pri dodávke tovaru, tým predídete možným problémom!


