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 1.Montážní nářadí 

                  
 

                   

-

 4. Hloubka zasklívací lišty < 19 mm  5. Montážní pozice

 7. Držák řetízku  8. Držák řetízku .  9. Dětská pojistka

25 mm

2.Příslušenství, hloubka zasklívací
 lišty >= 19 mm

3.Příslušenství, hloubka zasklívací
lišty < 19 mm

vrták O 2,5 mm
vrták O 4 mm pro montáž na dřevěná okna
měřidlo
tužka
křížový šroubovák

zkontrolujte příslušenství
a: 2 boční krytky
b: 1 držák řetízku (3 plastové díly, 1 šroub)
c: 4 vruty
d: 2 vložky pro fixační kolík (jen u 
dřevěných oken)

dodatečné příslušenství k bodu 2 pro hloubku 
zasklívací lišty < 19 mm
- 2 distanční podložky pro hloubku zasklívací 
lišty 15 - 18 mm
- 4 distanční podložky pro hloubku zasklívací 
lišty 11 - 14,9 mm

Zatlačte distanční podložky na základní díl, 
přitom lehce druhou rukou napínejte fixační 
silon (zohlednit levou a pravou stranu).

- ještě neodstraňujte gumové kroužky
- přiložte žaluzii naplocho na okenní křídlo
- posuňte žaluzii úplně nahoru
- vyrovnejte žaluzii na střed okenního křídla
- vyvrtejte otvory ? 2,5 mm
- připevněte šrouby

- připevněte držák řetízku na řetízek
- potom odstraňte gumové kroužky

natáhněte ovládací řetízek
 držák řetízku umístěte ca. 100 mm před 
konec řetízku
 vyvrtejte otvory O 2,5 mm

připevněte vrutem a plastovým kolíčkem 
podle obrázku

Pro aktivaci "dětské pojistky" vložte řetízek 
podle obrázku.

6. Zajištění řetízku držákem



Změřte vzdálenost a hloubku fixačního
lanka.
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10. Montážní pozice fixačního lanka

 

 

 

MONTÁŽNÍ NÁVOD25 mm

11. Připevnění fixačního silonu 12. Připevnění fixačního silonu
 u dřevěných oken

13. Připevnění fixačního kolíčku 14. Napnutí fixačního silonu 15. Napnutí fixačního silonu

Nejprve prostrčte uzel na silonu a potom 
fixační kolíček.

Zasuňte fixační silon do horního profilu za 
osu základního dílu. (Smyčka musí být 
vidět)..

Napněte fixační silon a žaluzii opět 
zaklapněte.

16. Uložení fixačního silonu 17. Držák řetízku 18. Boční krytky

Odklopte žaluzii.

Odepněte držák od řetízku a zespodu jej 
nasuňte na základní destičku.

Nakonec nasaďte boční krytky. Nyní je 
žaluzie Isodesign namontovaná a 
připravená k používání. Předejte Vašemu 
zákazníkovi návody pro obsluhu a údržbu a 
návod pro čištění.

Naznačte změřenou pozici na dolní zasklívací 
liště a vyvrtejte otvory o průměru 2,5 mm.

Vyvrtejte otvory o průměru 4 mm a vsaďte vložky 
pro fixační kolíky.




