
1. lépés

3. lépés 4. lépés

5. lépés             

2. lépés

Először készítse elő a szükséges eszközöket, 
nevezetesen egy akku csavarhúzót, mágneses 
adaptert az akku csavarhúzóhoz PH2 bittel, 
fogót és ceruzát.

Helyezze középre a reluxát ütközésig
a felső üvegezőléchez.
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Ha az ablak vagy ajtó háromrétegű üveggel van 
felszerelve, úgy ingyenes távtartó alátéteket 
biztosítunk Önnek, amelyeket a felső rudak alá kell 
elhelyezni. Ezen alátétek biztosítják a reluxák 
problémamentes vezérlését a háromrétegű üvegnek 
köszönhetően kialakult szűkebb térben is.

Távolítsa el a redőnyvédő léct.

Óvatosan csomagolja ki a reluxákat, tekerje 
le a nejlonokat és távolítsa el a láncvezérlőt.

Készítse elő a mellékelt csavarokat.

A reluxák felszereléséhez

Kedves Ügyfelünk,
Köszönjük a cégünkbe fektetett bizalmát. A technikai támogatás részeként részletes leírást adunk arról, 

hogyan kell helyesen eljárni a reluxák beszerelésekor.

Weboldalunkon részletes    videóútmutatót és leírást is találhat.
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Spontán engedje le a léceket, és ellenőrizze,
hogy középen maradjanak.

Engedje le a léceket úgy, hogy körülbelül
10 cm-re legyenek az alsó üvegezőléctől.

Használja a csavarokat, amellyekkel a reluxát a 
megjelölt helyekre rögzíti, fúrjon lyukat a tűcsapnak. 
(2,7mm-es fúrófejjel szintén kivitelezhető)

A szilikon fonalat a csomóval helyezze
a kifúrt nyílásba és dugja be a tűcsapot.

Húzza meg a reluxát mindkét oldalon
a mellékelt csavarokkal.

Húzza le a szilon fonalat függőlegesen, és ceruzával 
jelölje meg a tűcsap helyét. Javasoljuk, hogy a 
tűcsapot 10-15 mm-re helyezze el az üvegező léc 
szélétől. (Háromrétegű üveg esetén kb. 5 mm-re.)

Fűzzön csomót a szilikon fonalon, majdrövidítse
le körülbelül 5 mm-rel a csomó mögött.

Egyik kezével fogja meg a tűcsapot, a másik
kezével pedig húzza meg a szilikon fonalat,
hogy rögzítse a sínben.

Fa ablakokba történő beépítés esetén kövesse a kézikönyv 
végén található megjegyzést. 
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Lösen Sie die Schnur.

Markieren Sie die Position der Jalousiehalterung.
Die Halterung für die Jalousie-Steuerkette wird 
ungefähr 10 cm von deren Ende angebracht.

Setzen Sie die Abdeckung
auf die angebrachte Halterung auf.

Spannen Sie die Schnur, indem Sie sie mit einer 
Zange vom Fenster wegziehen. Damit die Schnur 
die Jalousie gut führt, sollte sie nicht locker sein.

Schrauben Sie die Halterung vorsichtig 
mit kleinen Schrauben an.

Überprüfen Sie abschließend
die Funktionstüchtigkeit der Jalousie.

Sichern Sie die Schnur wieder und schne-
iden Sie deren überschüssigen Teil ab.

Ziehen Sie die Schutzfolie vom Abdeckblech ab. 
Setzen Sie das Abdeckblech wieder
auf die Jalousie auf.
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A szilikon fonal fa ablakokba rögzítéséhez fúrjon 
egy 4,5 mm átmérőjű és 12 mm mély lyukat
a rögzítőcsapnak megjelölt helyre (9. pont).

Óvatosan helyezze a mellékelt csavart
az így előkészített furatba.

Helyezze be a szilikon fonalat a csomóval
a csapba, és rögzítse egy rögzítőcsappal. Kövesse a további utasításokat a 13. ponttól.

25. lépés

Beépítés fa ablakokba
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