Montážní návod ‐ ROLO HÁK
1) Obsah balení ‐ kontrola
‐ Box se sítí a pojezdovým profilem, 2x vodící lišta, spodní
pevný profil
‐ 2x spojka vodící lišty a spodního pevného profilu
‐ 2x zátka vodící lišty
‐ 4 až 6 ks krytek otvorů (podle výšky)
‐ 2x šroub 2.9 x 32 mm
‐ 2x šroub 2.9 x 6.5 mm
2) Spojení boxu a vodících lišt
‐ na plastový trn bočnice částečně nasuňte vodící lištu
‐ spodní pojezdový profil nasměrujte proti drážce ve vodící
liště
‐ nasuňte vodící lištu na celou délku plastového trnu
‐ zkontrolujte, zda vodící lišta dosedla až k bočnici
3) Příprava pevného spodního profilu
‐ nasuňte plastové spojky do spodního pevného profilu
‐ uzavřená část spojky směřuje směrem dolů

4) Spojení pevného spodního profilu k vodící liště
‐ připravte pevný spodní profil k nasunutí do vodící lišty tak,
aby širší část profilu směrovala směrem ke straně, ze které se
bude síť ovládat (profil není sysmetrický)
‐ plastová spojka nasunutá do pevného spodního profilu se
nasune do vodící lišty
‐ do druhé časti vodící lišty se nasune plastová záslepka

5) Fixování jednotlivých častí sítě
‐ sešroubujte pevný spodní profil a vodící lištu přes
připravené otvory, šroub 2.9 x 32 mm
‐ sešroubujte vodící lištu a trn bočnice přes připravené
otvory, šroub 2.9 x 6.5 mm

6) Montáž sítě
‐ UPOZORNĚNÍ: v případě kotvení sítě na okenní rám může
být spodní pevný profil vzdálený od hrany rámu max.20 mm
‐ montovaná síť musí být ve vodorovné i svislé rovině
‐ síť se montuje na rovný a stabilní podklad připravenými
otvory (otvory pouze u čelní montáže)
‐ čelní montáž ‐ na přední montážní otvor se umístí po
našroubování krytka
‐ montáž do ostění nebo boku
‐ Pozn.: Pevný profil lze posouvat v průběhu celé vodící lišty
(nemusí být na konci vodící lišty)
7) Vyzkoušení sítě
‐ po namontování sítě je nutné zkontrolovat správný
chod sítě
‐ v případě, že síťovina nevyjede z cela nahoru nebo je
naopak chod příliš rychlý a pojezdový profil bouchá do boxu
velkou silou, je nutné seřídit napružení pružiny
viz druhá strana návodu
‐ seřízení pružiny viz.

Montážní návod ‐ HÁK, KLIK, DVEŘNÍ ‐ ZMĚNA NAPRUŽENÍ TAHU PRUŽINY
1) Umístnění pružiny
‐ pružina se nachází vždy na levé straně boxu
při pohledu z venkovní strany

2) Příprava boxu
‐ vyšroubujte a vyndejte šroubky z bočnice boxu

3) Napružení pružiny
‐ povytáhněte bočnici z boxu
‐ směrem k sobě natočte potřebné množství otáček

4) Povolení pružiny
‐ povytáhněte bočnici z boxu
‐ směrem od sebe povolte potřebné množství otáček

5) Zpětné smontování kazety
‐ nasuňte bočnici do boxu
‐ nasaďte a našroubujte šroubky
Pozor: síťovina musí být nasunutá v boxu, aby nedošlo
k sevření síťoviny mezi bočnici a box

6) Vyzkoušení sítě
‐ po namontování sítě je nutné zkontrolovat správný
chod sítě
‐ v případě, že síťovina nedojede z cela k boxu nebo je
naopak chod příliš rychlý a pojezdový profil bouchá do boxu
velkou silou, je nutné opakovat seřízení napružení pružiny

