Montáž
Montáž prevádzajte výhradne pod a tohto návodu, vyhnete sa tak zbyto ným montážnym chybám, prípadne
alším nepríjemnostiam s tým súvisiacimi.

Pomôcky potrebné pre montáž:
- kliešte
- krížový akuskrutkova
- hodinársky skrutkova

Príprava na montáž:
-opatrne vyba te žalúzie, pri strihaní (rezaní) obalu balíka dbajte aby nedošlo
k poškodeniu žalúzií resp. prestrihnutiu textilných astí žalúzie (rebrík, retiazka at ).
-žalúziu pred montážou neroz ahujte – lamely sú vytiahnuté k hornému nosníku.
-pred namontovaním, skontrolujte, i rozmer žalúzie udaný na zadnej strane horného
nosníka zodpovedá šírke a výške okna a i sa ovládanie nachádza na správnej strane.
-skontrolujte kompletnos dodávky.

Obsah dodávky:

HORIZONTAL

-

kompletná žalúzia HORIZONTAL, rozmery pod a objednávky,

Postup pri montáži
Montáž interiérových žalúzií (HIA, HIB, HIC)
1. Pod a spôsobu uchytenia žalúzie (na rám, do rámu, do otvoru, pred otvor)
upevníme odporú aný typ montážneho úchytu.
2. Upevníme žalúziu do montážneho úchytu pooto ením oto nej asti úchytu (pri úchyte E pooto íme
samotným úchytom) tak, že zacvakne o horný nosník žalúzie.
3. Upevníme držiak vodiacich nití, vodiace nite pre strešné okná, resp. dolné poistenie.
4. Skontrolujeme funk nos žalúzie.
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Montáž medziokenných žalúzií (HM)
1. Do podpory vedenia vložíme a pooto ením o 90° zafixujeme montážny úchyt A.
2. Po rozskrutkovaní zdvojeného okna upevníme žalúziu do vonkajšieho krídla.
3. Do vnútorného krídla osadíme priechodku a prevle ieme cez u šnúrky a ovládaciu ty ku. Okno
zoskrutkujeme.
4. Na rám okna pripevníme koliesko na upevnenie šnúry a držiak ovládacej ty ky.
5. Spojíme ovládaciu ty ku
6. Skontrolujeme funk nos žalúzie.
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UPOZORNENIE
Záruka sa v ahuje len na výrobky zamerané a montované pod a štandardizovaných postupov.
V prípade, že tento postup nebude dodržaný stráca zákazník nárok na uplatnenie reklamácie
a záru nú opravu!
M-TECH partner s.r.o. ponúka svojim klientom a ich pracovníkom profesionálne školenia zamerané na
oboznámenie sa so štandardnými postupmi pri zameriavaní a montáži tieniacej techniky a sietí proti hmyzu. Pre
viac informácií kontaktujte obchodné oddelenie spolo nosti M-TECH partner s.r.o. Prešov

