
Instrukcja montażu 

Roleta Dzieo – Noc z prowadzeniem żyłkowym 



Zawartośd Opakowania oraz niezbędne narzędzia 

  W skład zestawu wchodzi : 
 

    -  Roleta DN zapakowana w tubę 
    -  Rurka aluminiowa 
    -  Mechanizm 
 

Do montażu potrzebujemy : 
 
     - Nożyczki 
 
 
 



Elementy Mechanizmu : 



Uzupełniamy rurkę zaślepką z „oczkiem” 



Wybieramy stronę sterowania łaocuszkiem 

• Ważne aby roleta była rozwinięta w sposób przedstawiony na zdjęciu. 

• Przed wciśnięciem elementów do rurki, należy założyd plastikowe pierścienie w sposób 
pokazany na zdjęciu. 

• Strona sterowania łaocuszkiem powinna byd przeciwna do klamki 

• Elementy należy docisnąd do samego kooca. 



Przygotowanie boczków 

• Jeden z boczków będzie złożony, do drugiego należy włożyd  i 
kliknąd element z zębatką. 

 



Przygotowanie żyłki 

• Rozplątujemy żyłkę i dzielimy ją na 2 równe części. 



Przygotowanie żyłki 

• Podzieloną na 2 części żyłkę przepuszczamy przez dziurkę oraz 
zawiązujemy 2 pętle, po czym nadmiar żyłki obcinamy 



Nałożenie uchwytów 

• Nasuwamy wcześniej przygotowane boczki z żyłką na uchwyty, które docelowo zamocujemy na 
ramie okna.  

• Ważne jest to, aby żyłka zamocowana była na dolnej części boczka. 
• Na boczki nasuwamy ( delikatnie, na jedno kliknięcie ) zatrzaski, które umożliwią nam zaciśnięcie 

uchwytów odpowiednio do grubości ramy okna. 



Przygotowanie mechanizmu oraz zaczepienie listwy 

• Aby prawidłowo zaczepid listwę do mechanizmu należy odwrócid roletę wg. Wskazao strzałek. 
Docelowo listwa musi znajdowad się z tyłu rolety. Po uniesieniu rurki z tkaniną do góry, należy 
przesunąd plastikową listwę, tak aby znajdowana się z tyłu ( patrz. Rys. na dole ) 



Zaczepienie/wsunięcie listwy do prowadnicy mechanizmu 

• Wciskamy listwę w dolną częśd zaczepu mechanizmu  



Zamocowanie rurki z tkaniną w trybach mechanizmu 

• Po zamontowaniu listwy na mechanizmie, zakładamy wcześniej przygotowaną roletę na boczki 
mechanizmu  

• Tkanina powinna się wyłożyd w sposób pokazany na zdjęciu. 



Montaż/wsunięcie rurki aluminiowej ( obciążnika ) 

• Wsuwamy rurkę w materiał w sposób widoczny na zdjęciu, 
oraz przeciągamy przez oczko wcześniej przygotowaną żyłkę 



Montaż rolety na ramie okna 

• Do zaczepu przyklejamy taśmę dwustronną dołączoną do 
zestawu. 

• Tak przygotowaną roletę zawieszamy na ramie okna, oraz 
zaklikujemy zatrzaski tak aby nie było luzu. 



Montaż żyłki oraz zaczepów dolnych 

• Dolne zaczepy składamy podobnie jak zaczepy górne  
• Wiążemy 2 pętle na żyłce na odpowiedniej wysokości ( zależnej od wysokości okna ), a następnie 

przewlekamy przez otwór zaczepu dolnego ( patrz. Zdjęcie ) oraz zakleszczamy pętle na jednym z 4 
wycięd. Nadmiar żyłki ucinamy 



Dziękujemy 



 


