
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za důvěru svěřenou naší firmě. V rámci technické podpory
Vám nabízíme detailní popis, jak správně postupovat při montáži žaluzií.

Detailní video a popis naleznete také na našich internetových stránkách.
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Nejprve si připravte potřebné nářadí, konkrétně 
AKU šroubovák s magnetickým nástavcem   
a bitem PH2. Dále kleště a tužku. 

Přiložte žaluzii na doraz k horní zasklívací liště 
a vystřeďte.
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Pokud je v okně či dveřích instalováno trojsklo,
dodáme Vám zdarma distanční podložky, které
použijete pod horní nosníky (lištu). Tyto podložky
zajistí, že se celé ovládání žaluzií na horní liště vejde
do užšího prostoru, který použitím trojskla
obvykle vzniká.

Sundejte krycí lištu žaluzie a odjistěte řetízek.

Žaluzii opatrně vybalte, odmotejte silony 
a vytáhněte řetízkové ovládání.

Nachystejte si přiložené šroubky.

Instrukce k montáži vnitřních žaluzií
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Spusťte lamely samovolně dolů
a zkontrolujte vystředění.

Spusťte lamely dolů tak, aby byly přibližně 
10 cm od spodní zasklívací lišty.

Pomocí šroubků, kterými přiděláváte žaluzii, navr-
tejte do vyznačených míst dírku pro fixační kolíček. 
(možné je také použití vrtáku o průměru 2,7 mm)

Silon s uzlem vložte do vyvrtaného otvoru 
a vložte fixační kolíček.

Žaluzii opatrně přišroubujte přiloženými 
šroubky na obou stranách.

Silon natáhněte kolmo dolů a tužkou si označte místo 
pro otvor fixačního kolíčku. Kolíček doporučujeme 
umístit 10 až 15 mm od kraje zasklívací lišty.
(U trojskla asi 5 mm.)

Utáhněte uzel na silonu a zbývající část zkraťte.

Jednou rukou fixační kolíček přidržte a druhou 
zatáhněte za silon, aby se v liště upevnil.
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V případě montáže do dřevěných oken postu-
pujete podle poznámky na konci návodu.
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Odjistěte silon.

Tužkou si označte umístění držáku řetízku.  
Ten se umísťuje přibližně 10 cm od jeho konce.

Na připevněný držák nasaďte krytku.

Pomocí kleští vypněte silon tahem od okna.  
Aby silon žaluzii dobře vedl, neměl by být volný.

Opatrně držák přišroubujte malými šroubky.

Nakonec zkontrolujte funkčnost žaluzie.

Zpátky zajistěte a  přebytečný silon 
ustřihněte.

Stáhněte ochrannou fólii z krycího plechu a ten 
nasaďte zpět na žaluzie.
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Pro aretaci silonu do dřevěných oken vyvrtejte   
v místě označeného pro fixační kolíček (bod č. 9) 
otvor o průměru 4,5 mm a hloubce 12 mm.

Do takto připraveného otvoru opatrně 
našroubujte přiložený závrtný šroub. 

Silon s uzlem vložte do závrtného 
šroubu a zajistěte fixačním kolíčkem. 

Montáž do dřevěných oken

Pokračujte podle návodu dále od bodu č. 13.

25. krok
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