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 Návod na montáž

 Vnútorná látková roleta Apollo

Montáž clony Apollo je rýchla a jednoduchá, nutné je len dodržať presné uloženie
vo vodorovnej polohe.

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

Vlastná montáž:
1. Rozbalíme clonu a pripravíme si komponenty na montáž.
2. Pomocou skrutiek a hmoždiniek priskrutkujeme bočné držiaky na strop alebo stenu.
3. Vsunutím hriadele medzi bočné držiaky uchytíme clonu.
4. Na bočné držiaky nacvaknete krytky.
5. Sťahovaním a vyťahovaním clony vyskúšame správnu funkčnosť.

Vnútorná látková roleta Calypso

Montáž clony Calypso je rýchla a jednoduchá, nutné je len dodržať presné uloženie
vo vodorovnej polohe.

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

Vlastná montáž:
1. Pomocou dodaných skrutiek a podložiek prichytíme konzoly 
za pomoci hmoždiniek do steny alebo stropu tak, aby konzola
s štvorhranným vnútorným uložením bola na strane požadovaného pre ovládanie.
2. Vsunutím hriadele s návinom látky do štvorhranného uloženia a 
 následného nacvaknutia druhého konca uchytíme clonu.
3. Skontrolujeme krajné dorazy retiazky, prípadne upravíme.
4. Stiahnutím a vytiahnutím clony vyskúšame jej funkčnosť.

 Vnútorná látková roleta Orion

Montáž clony Orion je rýchla a jednoduchá, nutné je len dodržať presné uloženie
vo vodorovnej polohe.

Pomôcky k montáži: v ŕ vŕtačka, sada vrtákov, krížový skrutkovač, malý skrutkovač, nôž, ceruzka.

Vlastná montáž:
1. Hliníkový box s návinom priložíme v hornej časti rámu k zasklievacím lištám
 a vyznačíme si miesto na skrutky.
2. Po navŕtaní dier prichytíme box skrutkami.
3. Na zasklievacie lišty prilepíme pomocou obojstrannej pásky krycie lišty.
4. Skontrolujeme krajné dorazy retiazky, prípadne upravíme.
5. Stiahnutím a vytiahnutím clony vyskúšame jej funkčnosť.



Vnútorná látková roleta Titan

Pomôcky k montáži:  vŕtačka, sada vrtákov, krížový skrutkovač, malý skrutkovač, nôž, ceruzka.

Vlastná montáž:
1. Na vnútornej strane okenného rámu strešného okna priložíme ľavú 
 a pravú vodiacu lištu a vyznačíme si miesto na skrutky.
2. Na okennom ráme prichytíme skrutkami obe vodiace lišty a to iba v spodnej
 časti do oválnych otvorov, skrutky úplne nedoťahujeme.
3. Po uchytení obe vodiace lišty vyklopíme smerom na seba a nasadíme
na ne horný kryt, brzdičky na spodnom závaži
súčasne vsunieme do koľajníc vodiacich profilov.
4. Clonu teraz vyklopíme smerom od seba do okenného rámu a prichytíme 
 skrutkami v hornej časti obe vodiace profily, potom
napevno dotiahneme aj skrutky v spodnej časti.
5. Zatiahnutím respektive vytiahnutím roletky vyskúšame jej funkčnosť.
6. Ak je funkcia brzdenie v spodnej alebo hornej časti rolety obmedzená, 
 je potrebné použiť dodane podložky, ktoré sa umiestnia
v bodoch uchytenia.
7. Opäť vyskúšame funkčnosť a nasadíme rohové krytky profilu.


