INSTRUKCJA MONTA¯U
ROLETY ZEWNÊTRZNEJ

INSTRUKCJA MONTA¯U ROLETY ZEWNÊTRZNEJ
Kolejnoœæ monta¿u :
1. Sprawdziæ wymiar otworu budowlanego.
2. Rozpakowaæ roletê i sprawdziæ czy s¹ wszystkie elementy niezbêdne do jej zamontowania.
3. Na œcianie zaznaczyæ miejsce przewiertu pod taœmê, linkê czy kabel, a nastêpnie wywierciæ
otwory:
- pod taœmê najpierw wiert³em ø 12 , potem ø 20
- pod linkê wiert³em ø 12
- pod przewód zasilaj¹cy do silnika wiert³em ø 10 (w przypadku rolet z napêdem
elektrycznym).

4. Zaznaczyæ miejsca otworów pod monta¿ prowadnic na œcianie lub ramie okiennej.
5. W zaznaczonych miejscach wywierciæ otwory pod ko³ki rozporowe. D³ugoœæ i rodzaj
dostosowaæ do pod³o¿a. W³o¿yæ ko³ki w œcianê.

6. Nawierciæ otwory w prowadnicach.
- wiert³em ø 6 przewiercamy otwór w przez dwie komory prowadnicy
- wiert³em ø 10 zwiêkszamy otwór tylko w pierwszej komorze przewiercony
wczeœniej wiert³em ø 6

7. Przykrêciæ i wyrównaæ prowadnice na montowanej powierzchni przy pomocy poziomicy.
Zmierzyæ wymiar X1 i X2 prowadnicy na dole i u góry, oraz obie przek¹tne D1 i D2.
Wymiar X1 = X2 +/- 1 mm
Przek¹tne D1=D2 +/- 1 mm
W razie koniecznoœci skróciæ prowadnice.
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8. Po wykonaniu otworu pod taœmê nale¿y w³o¿yæ rurkê (np. PCV
nie zapewnia tego elementy w komplecie ) i obci¹æ równo z p³aszczyzn¹ zewnêtrzn¹ muru.
Od wewn¹trz rurka musi byæ krótsza o 2 cm od p³aszczyzny muru, ze wzglêdu na rurkê
znajduj¹c¹ siê w przelotce taœmy.
W przypadku szerokiego muru nale¿y rozci¹gn¹æ sprê¿ynê do odpowiedniej d³ugoœci

9. Prze³o¿yæ taœmê (linkê lub przewód) przez otwór do wewn¹trz budynku.
10. Od strony wewnêtrznej budynku zamontowaæ przelotkê taœmy na wyjœciu otworu
za pomoc¹ ko³ków rozporowych.

(górna po³ówka zdjêcia
tylko przelotka z taœm¹)

11. Dok³adnie nasun¹æ skrzynkê na prowadnice, ostro¿nie wprowadzaj¹c trzpienie boczków
w górn¹ czêœæ prowadnic.

12. Zamontowaæ zwijacz: prze³o¿yæ taœmê przez otwór, wykonaæ otwór w taœmie, zaczepiæ
taœmê o zaczep. Trzymaj¹c mocno obudowê sprê¿yny obróciæ i zwolniæ blokadê zwijacza przez
dociœniêcie.
W przypadku zwijacza linki, po prze³o¿eniu linki przez otwór zwijacza, opaliæ zapalniczk¹
koñcówkê, zapobiega to rozplataniu siê linki.
Zamkn¹æ zwijacz i zamontowaæ obudowê zwijacza.

13. Przy roletach powy¿ej 2 m d³ugoœci zalecane jest przykrêcenie skrzynki rolety wkrêtami
z ³bem sto¿kowym do nadpro¿a u¿ywaj¹c odpowiednich ko³ków monta¿owych.
14. Upewniæ siê, ¿e roleta jest prawid³owo zamocowana (poziomo/pionowo), dokrêciæ wkrêty
w prowadnicach, a nastêpnie w³o¿yæ zaœlepki. Sprawdziæ poprawnoœæ funkcjonowania rolety.
Sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania rygli automatycznych, zasuwek lub zamka. w razie potrzeby
dokonaæ niezbêdnych regulacji.

15. W rolecie z napêdem elektrycznym pod³¹czyæ elementy sterowania elektrycznego i zasilanie elektryczne zgodnie z instrukcj¹ monta¿u napêdu. jeœli jest taka potrzeba wyregulowaæ
ograniczniki krañcowe / po otworzeniu klapy rewizyjnej/.
Sprawdziæ prawid³owoœæ wykonania wszystkich pod³¹czeñ, przeprowadziæ próby dzia³ania
rolety i przykrêciæ pokrywê klapy rewizyjnej.
16. Zalecamy po zamontowaniu rolety wype³niæ górne i boczne szczeliny miêdzy murem
a rolet¹ silikonem w celu dodatkowego uszczelnienia i zabezpieczenia przed wod¹.

17. Przeszkoliæ u¿ytkownika w zakresie obs³ugi i dzia³ania rolety.

