
Montujemy prowadnice wg kolejności:
- łączymy łuk z prowadnicą pionową tylnią, zmontowany zestaw wkładamy do szafki wzdłuż tylnej płyty, 
przykręcamy dołączonymi wkrętami 3x16mm. (Czynność powtarzamy po drugiej stronie szafki). (A)
- łączymy łuk z prowadnicą poziomą górną, zmontowany zestaw wkładamy do szafki wzdłuż górnej 
płyty szafki i przykręcamy dołączonymi wkrętami 3x16mm. (B)
– montujemy prowadnicę górną poziomą po drugiej stronie

Blendę maskującą kasetę należy wypośrodkować na górnej płycie szafki (rys 1). Przestrzeń między 
wypośrodkowaną blendą a bocznymi płytami szafki powinna wynosić po 13 mm na stronę. 
Tak ustawioną blendę montujemy za pomocą dołączonych wkrętów 4x16mm (rys.2)
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INSTRUKCJA MONTAŻU 
                         

  ZESTAW 2
ELEMENTY ZESTAWU:

* mata    1 szt.

* prowadnica zewnętrzna rolety 2 szt.

* maskownica prowadnicy zewn. 2 szt.

* zakończenia prowadnicy zewn. 1 kpl.

* prowadnica wewnętrzna   4 szt.

* blenda maskująca   1 szt.

* listwa zamkowa   1 szt.

* ślizgacze listwy zamkowej 1 kpl.

* ślizgacze żaluzji                              

* wkręty 16 x 3(do prow. wewn.)       14 szt.  

* wkręty 16 x 4                  20 szt.

* łuki prowadnicy     4 szt.

* mechanizm unoszący    

* instrukcja montażu

ROLETY MEBLOWEJ

MONTAŻ

ZESTAW 2 - POWADNICA ZEWN.+ WEWN. 
+ BLENDA 2 + ŁUK + MECHANIZM UNOSZĄCY

RYS.1 RYS.2

zgodnie z matą

A

B

 1 szt.
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ZESTAW 1 - POWADNICA ZEWNĘRZNA 
+ŚLIMACZYCA+ZAWIJAK (KASETA)

- koniec mechanizmu unoszącego wkładamy do łuku zamontowanego jako ostatni w kolejności (C), 
na drugi koniec mechanizmu unoszącego wkładamy łuk i całość wkładamy do szafki jednocześnie 
wsuwając łuk czwarty do prowadnicy 
poziomej górnej (D).

Wsuwamy matę z żaluzją  (przed wsunięciem maty należy zamontować dołączone ślizgacze maty 
oraz listwę zamkową wraz ze ślizgaczami) (rys.3.)

Prowadnice dosuwamy do łuków, następnie montujemy za pomocą wkrętów 4x16mm. 
Do zamontowanych prowadnic wsuwamy maskownice (rys.4.).

4. 

5. 

6. 

7. 

3. 

RYS.3 RYS.4

C D

Na końcach prowadnic montujemy zaślepki.

Wstępnie naciągamy rolkę mechanizmu unoszącego 
(w zależności od wysokości szafki od 3 do 6 obrotów)

Sznurek hamujący montujemy za pomocą wkręta 
4x16mm do rolki mechanizmu unoszącego 
(w przygotowanym otworze).


