
pouze RL (látkové roletky)

směrem ke sklu přišroubujte plechovou protisluneční
lištu dvěma vruty 3x20 mm

demontujte z křídla krycí lištu s dotlakovým zámkem
(u výklopně-kyvného okna a u spodního zavírání - bez
zámku)

A) krycí lištu připevněnou vruty demontujte po sejmutí
plastových krytek vrutů odšroubováním

B) krycí lištu připevněnou skrytým spojem demontujte
vyklepnutím do levé strany cca 6 mm (neklepejte přímo
do lišty, použĳte podložku)

C) u oken s el. pohonem umístěným nahoře okno otevřete,
krycí lištu demontujte vyklepnutím směrem dolů cca 6
mm (neklepejte přímo do lišty, použĳte podložku)

pomocí vrutů (3x12 mm) připevněte nosiče

• nosič s otvorem pro kulatý čep do levého horního rohu
(při pohledu z místnosti)

• nosič s plochým otvorem pro výsuvnou vložku do
pravého horního rohu
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interiérová roletka RL / MT / MZ

vybalte roletku z obalu

• odstraňte krajní textilní pásky ( ! prostřední
nesundavejte)

• odmotejte napínací provázky z přepravních klipů, klipy
odstraňte
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před umístěním bočních vodících Al-lišt na svislý vlis křídla
(levý, pravý) nasuňte na vodící drážky v profilu spodní lištu
rolety s tkaninou

horní konec boční lišty umístěte na výstupek plastového
nosiče -> boční lišta tak výstupek překryje

Upozornění: u multifunkčních rolet MULTIFILM jsou boční
vodící lišty záměrně o cca 3 mm kratší, aby po
stažení rolety byla zajištěna cirkulace vzduchu mezi sklem a
roletou

přiloženými vruty 3x20 mm připevněte obě lišty

• roletu s kulatým čepem zasuňte do levého nosiče

• na pravé straně nasaďte výsuvnou vložku A na plochý
čep

• natáhněte pružinu otočením vložky A (2-3x) a
roletu zasuňte do pravého nosiče

Upozornění: roleta se musí při zasouvání výsuvné vložky
o 5 mm vysunout směrem k pravému nosiči tak, aby
šla zasunout do drážky nosiče

plastové ukončení provázku zasuňte do spodní části
hliníkové lišty, pro nasunutí je nutno za provázek zatáhnout
směrem dolů, provázek by měl pružit, nepruží-li, došlo k
jeho skřípnutí a je nutno provázek uvolnit

odstraňte prostřední textilní pásku (POZOR - neprořízněte
roletu)

odzkoušejte správný chod rolety, roleta musí zastavovat v
kterékoli poloze a při manipulaci vydávat mírný odpor
• pokud se nezastavuje -> zmenšete předepnutí
• pokud se nenatáčí -> zvětšete předepnutí

vraťte zpět na křídlo okna krycí lištu demontovanou v prvním
kroku montáže

Upozornění: u multifunkčních rolet MULTIFILM je po
stažení rolety ve spodní části technologická mezera mezi
křídlem a příčnou lištou rolety, zajišťující cirkulaci vzduchu
mezi sklem a roletou

do vystupujících kulatých otvorů na nosiči (nad roletou)
nasaďte plastové tyčinky s pružinkami, které vypínají
provázek
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