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ROLETY OKIENNE, ROLETY MATERIAŁOWE, SILNIKI

INSTRUKACJA MONTAŻU
I OBSŁUGI ROLET NADSTAWNYCH
CLASSIC, TERMOLUX I INTERLUX

SERWISANCI:
Arkadiusz NARCZYŃSKI, tel. 0 605 361 434
Grzegorz ANCZYKOWSKI, tel. 0 601 996 648

DZIAŁ REKLAMACJI (SERWISU):
tel. 062 768 40 45, 062 768 40 51, 062 768 40 32

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z poniższą instrukcją.
W czasie transportu i składowania roleta powinna leżeć poziomo na podłożu zabezpieczonym przed uszkodzeniem
skrzynki. Rolet nie należy ich stawiać na bocznej ściance. Wszelkie przeróbki lub zmiany w konstrukcji rolety mogą być
przeprowadzone tylko po konsultacji z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem.

Kolejność czynności podczas montażu rolet nadstawnych.
1. Rozpakować roletę i sprawdzić czy są wszystkie elementy niezbędne do jej zamontowania.
2. Do górnej ramy okna przykręcić profil adaptacyjny (tzw. adapter) przy pomocy wkrętów rozmieszczonych średnio co
ok. 30 cm pamiętając aby licował się z krawędzią ramy.

TERMOLUX

INTERLUX
- w profilu adaptacyjnym nawiercić otwory pod
wkręty w odległości 30-40 cm

- w przypadku profila U-3 pogłębić otwory wiertłem
o większej średnicy, tak aby wkręt licował się
z górną płaszczyzną profila,
- w przypadku profili U-3 i U-4 wsunąć
odpowiednie podkładki dystansowe i ustawić je
tak aby otwór w profilu pokrywał się z otworem
w podkładce

INTERLUX - Przy pomocy wzornika (fragment dolnej części skrzynki, dostarczony w komplecie) ułożyć adapter na ramie.
Profil adaptacyjny wsunąć we wzornik, przyłożyć do ramy okna i zaznaczyć miejsce umieszczenia wkrętów tak aby
pokrywały się z otworami wykonanymi w profilu adaptacyjnym.
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Wzornik dosunąć do brzegu ramy

- przykręcić profil do ramy
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3. Przykręcić wkręty mocujące prowadnicę równolegle do ramy (średnio co 50 cm jednak nie mniej niż 3 wkręty na
jedną stronę).

Skrzynkę nadstawną nasunąć na adapter zaczynając od strony wewnętrznej pomieszczenia, w którym będzie okno.
Skrzynka powinna zapiąć się na adapterze.

4. W przypadku braku możliwości nasunięcia skrzynki w sposób w/w (np. źle przykręcony adapter do ramy okna)
skrzynkę należy wsunąć na adapter z boku okna (może to być jednak utrudnione w przypadku długich skrzynek).
UWAGA! Nie wolno uderzać młotkiem ani innym twardym narzędziem w bok skrzynki.
5. Przed montażem należy przygotować prowadnice ścinając od góry ostre krawędzie, a następnie przesuwając
prowadnice pionowo do góry dosunąć je do skrzynki. Przy roletach z moskitierą zwrócić uwagę aby prowadnice
umieścić odpowiednią stroną do góry, tak aby zaczep rygla moskitiery znajdował się na dole.

6. TERMOLUX - Przykręcić skrzynkę do ościeżnicy okiennej wkrętami - otwory na wkręty znajdują się w ściankach
bocznych skrzynki.

7. Do skrzynki przykręcić stalowe uchwyty boczne blachowkrętami 3,5 x 6 mm (dostarczonymi w komplecie) w
odpowiednio przygotowane otwory.

TERMOLUX

INTERLUX

8. Obsługa na zwijacz paska: zwijacz przykręcić za pomocą wkrętów do ramy, pionowo w stosunku do wyjścia paska
ze skrzynki. Zwijacz powinien się znajdować na wysokości nie większej niż 1,8 m.

9. Napęd elektryczny: w rolecie z napędem elektrycznym podłączyć elementy sterowania elektrycznego i zasilanie
elektryczne zgodnie z instrukcją montażu napędu. Podłączenia zostały zawarte w "instrukcji regulacji silników" i w
"schemacie łączenia rolet elektrycznych" (wszelkie podłączenia elektryczne powinny być wykonywane przez
elektryka z uprawnieniami SEP). Jeśli jest taka potrzeba wyregulować ograniczniki krańcowe / po otworzeniu klapy
rewizyjnej/.
Sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich podłączeń , przeprowadzić próby działania rolety i zamknąć
pokrywę rewizyjną.
10. Sprawdzić poprawność funkcjonowania rolety: na prawidłowo osadzonym oknie ( w pionie i w poziomie) roleta musi
swobodnie opadać nie wykazując żadnych zacięć i otarć pancerza!

10. Wewnętrzne połączenia między skrzynką i ramą uszczelnić silikonem.
11. Skrzynki rolety PORTOS - CLASSIC nie można zabudować od wewnątrz w sposób trwały. N a l e ż y p o z o s t a w i ć
możliwość otwierania pokrywy rewizyjnej i dostępu do środka skrzynki.
W systemie TERMOLUX pokrywa rewizyjna znajduje się od spodu skrzynki.
W systemie INTERLUX pokrywa może znajdować się od spodu skrzynki lub od czoła - od strony wewnętrznej (zgodnie
z zamówieniem).
12. Usunąć folie ochronne ze skrzynki i prowadnic.
13. Przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi i działania rolety.
Uwaga !
Przy montażu okna z roletą zwrócić szczególną uwagę na ilości stosowanej pianki montażowej. Zastosowanie
zbyt dużej ilości pianki spowoduje rozepchnięcie i odkształcenie elementów rolety co będzie przyczyną jej awaryjnego
funkcjonowania.

