Montáž samonosného systému
Montáž samonosného systému pro žaluzie C65, C80, Z70, Z90
- Provedeme osazení držákù vodících lišt na horní profil žaluzie, tak aby vodící lišty
lícovaly s hranou profilu.
Držák horního profilu

Vodící lišta

- Rozmìøíme teleskopické konzoly na vodící lišty (rovnomìrnì dle výšky žaluzie)
nasuneme na držáky upevnìné k hornímu profilu a celou sestavu pøiložíme k oknu
popø. montážnímu otvoru. Provedeme vyvážení jak vertikálnì tak horizontálnì
(pozor na správné vùle mezi lamelou a vodící lištou 0,5 mm) a na konzolách
oznaèíme místa k uchycení vrutem.
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- Dále sestavu sundáme zpìt a rozložíme teleskopické konzoly, kdy zadní èást konzoly
s otvory pro vruty namontujeme na pøedem oznaèená místa.
- Po té celou sestavu vložíme do otvoru a osadíme na pøipevnìnou zadní èást konzol.
Doladíme správné nastavení teleskopických držákù.

Doladíme teleskopické
konzoly na støed kastlíku

- V pøípadì motorového ovládání pøipojíme koncovku STAK 3 dle pøiloženého návodu
a pøipevníme kabel upínacími poutky k hornímu profilu.
- U manuálního ovládání klikou v interiérovém prostoru vymìøíme otvor dle daného typu
prùchodky ( 45° nebo 90° ). Vyvrtáme otvor pro vstup prùchodky a provedeme osazení
šestihranu na pøevodovku. Po té zkrátíme šestihran dle typu a osazení pøevodovky,
a pøišroubujeme prùchodku. Provedeme montáž držáku kliky.
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Montáž samonosného systému
- Pokud je pøi dané montáži použit krycí plech, provedeme jeho montáž. Nasadíme krycí
plech na držáky žaluzie, v pøední èásti ho zajistíme posuvnou èástí držáku do krycího
plechu a zatáhneme šrouby. V horní èásti šroubkem skrz otvor v držáku žaluzie, a to
minimálnì na krajních konzolách, u vìtších šíøek na více místech.
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plechu è. 3,4
Otvor pro uchycení
krycího plechu

Držák krycího
plechu
Krycí plech

- Provedeme kontrolu správného chodu žaluzie popø. doladìní vùlí ve vodících lištách.

STRANA 2

