
ŽALÚZIE V-LITE NA ST EŠNÍ OKNÁ VELUX A FAKRO 
Zam ení 

 

 

 



ŽALÚZIE V-LITE NA ST EŠNÍ OKNÁ VELUX A FAKRO 
Zam ení 

 

 

NÁZORNÝ MONTÁŽ 

Montáž provád jte výhradn  podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbyte ným montážním chybám, pop ípad  dalším 
nep íjemnostem s nimi souvisejícími. 
POM CKY NA MONTÁŽ: 
vrta ka 

• k ížový šroubovák 

• n ž, n žky, klešt  

• pro uchycení klip : šroub 3x17 

KONTROLA:  

• p ed montáží doporu ujeme provést kontrolu všech díl  p i dodávce zboží, tím p edejdeme možným problém m. 
ípadné nedostatky, p íp. p ipomínky týkající se montáže i vlastní žaluzie sd lte prosím výrobci. 

• žaluzii v žádném p ípad  bez prodlužování p ed montáží 

• odstra te všechny p ekážky ze st ešního okna, které by mohly bránit montáži  

VLASTNÍ MONTÁŽ:  

• žaluzii v žádném p ípad  neroztahujte p ed montáží 

• odstra te všechny p ekážky ze st ešního okna, které by mohly bránit 

UPEVN NÍ STROPNÍCH ÚCHYT : 

• P ILOŽTE PLASTOVOU STROPNÍ ÚCHYTKU S P ILOŽENOU PODLOŽKOU PRO DANÝ ÚHEL K HORNÍ HRAN  OKENNÍHO RÁMU VE 
VZDÁLENOSTI 80 MM OD OKRAJE 

• STROPNÍ ÚCHYTKU P IŠROUBUJTE A PAK ODLOMTE P ESAHUJÍCÍ ÁST ÚCHYTKY 

UPEVN NÍ HORNÍHO PROFILU: 
• uchopte horní profil do obou rukou a zav ste horní profil p ídí o klip a zacvakn te 

(sm rem k oknu) profil do klipu 

• ední ást horního profilu leží na rámu okna 

 

MONTÁŽ VODÍCÍCH LIŠT PRO ŽALUZIE OVLÁDANÝ JEZDCEM:  

• p ed nasunutím vodících lišt, vsuneme ovládací jezdec na vodicí lištu 

• pozor, aby se napínací š rky nedostaly mezi vodící lišty a rám okna 

• vodící lišty zasu te pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a p išroubujte  

 

MONTÁŽ VODICÍCH LIŠT PRO ŽALUZIE OVLÁDANÉ KOLE KEM: 
• vodící lišty zasu te pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a p išroubujte je 

• pozor, aby se napínací š rky nedostaly mezi vodící lišty a rám okna 

 

 UPEVN NÍ NAPÍNACÍ TKANI KY:  

• odmotejte napínací š ru z p epravních klip  a uvoln te ji 

• POZOR! V žádném p ípad  nezkladáme p epravní klipy! 

• napínací držáky, umíst né na koncích š r, zacvakn te do spodních koncovek 
vodících lišt 
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UPEVN NÍ OVLADA E Š RY PRO ŽALUZIE OVLÁDANÉ JEZDCEM:  

• smy ku š ry ovládacího jezdce vložíme za kole ko do paty vodicí lišty 

• v p ípad  neúplné funkce nakláp ní lamel, je nutné napínací š ru jezdce 
povolit nebo utáhnout 

 

NASTAVENÍ BRZDY ŽALUZIE:  

• v p ípad  pot eby lze do nastavit brzdu žaluzie nastavením napínacích š r. 

• brzdu nastavíme posunutím kovového vále ku na konci š ry. Vždy platí toto pravidlo: 

ím více je š ra napnutá, tím více je žaluzie bržd na. 

• správn  nastavena brzda drží žaluzii v jakékoliv pozici 

 

ST EDOVÁ FIXACE: 

• provádí se pouze u širokých žaluzií (ší ka nad 1000 mm) 

• nejprve žaluzii vytáhn te do horní polohy 

• š rku (silon) pro st edovou fixaci napn te tak, aby procházela p ímo drážkou v dolním profilu 

• nazna te na okenním rámu pozici pro upevn ní okenní konzole a pak ji p išroubujte 

DOKON ENÍ: 

• odstraníme papírovou lepicí pásku z vodících lišt, zajiš ující plastový doraz lamel 

• odstraníme p epravní klipy 

• uchopením dolní lišty stáhneme žaluzií do spodní ásti okna. Tím se nám plastové dorazy lamel zaseknou do spodní 
lišty a žaluzie je p ipravena k používání. 

OVLÁDÁNÍ ŽALUZIE: 

 

 

 

 


