INSTRUKCJA MONTAŻU:
ŻALUZJE HIT
MONTAŻ
Montaż należy przeprowadzaćz godnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niepotrzebnych błędów przy montażu lub
innych niedogodności z nim związanych.
NARZĘDZIA DO MONTAŻU:




wiertarka,wiertła
śrubokrętkrzyżowy
nuż,nożyczki,kleszcze
do montażu żaluzji

do uchwytu łańcuszka

wkręt

3,9 x 16; 3,9 x 22

3,9 x 16

otwór do kołka do napinania żyłki
prowadzącej
3,2 mm do okien z PCV i AL

wiertło Ø

2,5 mm

2,5 mm

3 mm do okien drewnianych

KONTROLA:
Przed montażem zalecamy przeprowadzenie kontroli wszystkich części przy dostawie towaru, co zapobiegnie ewentualnym
problemom. Ewentualne braki lub zastrzeżenia dotyczące montażu lub samej zaluzji należy zgłaszać producentowi.
MONTAŻ ŻALUZJI STEROWANYCH ŁAŃCUSZKIEM:












Przed montażem zalecamy przeprowadzenie kontroli wszystkich części przy dostawie towaru, co zapobiegnie
ewentualnym problemom. Ewentualne braki lub zastrzeżenia dotyczące montażu lub samej zaluzji należy zgłaszać
producentowi.
przed montażem żaluzji nie należy rozwijać
należy sprawdzić czy szerokość żaluzji odpowiada szerokości okna
należy sprawdzić czy sterowanie znajduje się z właściwej strony, w razie potrzeby sterowanie można zmienić, ale po
wcześniejszej konsultacji
w zależności od kształtu i wielkości listwy przyszybowej żaluzje powinny być podłożone podkładkami dystansowymi
żaluzje przykręcamy do okna za pomocą dwóch lub czterech wkrętów, w zależności od rozmiaru żaluzji u okien z
PCV tylko do listwy przyszybowej, aby zapobiec uszkodzeniu skrzydła okiennego
od góry do dolnej listwy przyszybowej należy wywiercić otwory do napinania żyłki prowadzącej, które przechodzą
przez boczne płyty, napnąć żyłki, wsunąć końce w górny profil
zakryć deski pokrywą
zamocować uchwyt łańcuszka, u okien z PCV wyłącznie do listw przyszybowych
sprawdzić czy żaluzje działają

W przypadku, gdy kształt lubwielkość listwy przyszybowej uniemożliwia nawiercenie kołków do napinania linek
prowadzących odgóry, możemy otwory wywiercić naprzednią część listwy przyszybowej. W tym przypadku zwracamy
szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić szyby. Ważne jest prawidłowe określenie głębokości wiercenia! Klient musí
zostać poinformowany z wyprzedzeniem o tej metodzie montażu i potwierdzic swoją zgodę na piśmie.
UWAGA: należy upewnić się, aby była zachowana funkcjonalność zarówno żaluzji jak i okien.

UWAGA!!!
Według normy EN 13120:2014 żaluzje muszą być montowane według następującej instrukcji:

W przypadku zastosowania samorozpinającego łącznika łańcuszka:
Długość łańcuszka musibyć ograniczona w następujący sposób:
1)
2)

Jeżeli wysokość montażowa (H0) nie jestpodana,długość łańcuszka (H2) będzie mniejsza lub równa 2/3 wysokości
żaluzji (patrz obrazek 1): H2 ≤ 2/3H.
Jeżeli wysokość montażowa (H0) jest podana, odległość odpodłogi do łańcuszka (H1) będzie 0,6m: H1>0,6 m.

Mechanizm samorozpinający powinien ulec rozpięciu w ciągu 5 sekund, jeśli petla będzie poddana obciążeniu większemu 6 kg.

MONTAŻ:

Ø 3,2 mm(PCV)
Ø 3 mm (drzewo)

MONTAŻ ŻALUZJI Z NAPĘDEM SOLARNYM:
przed montażem żaluzji nie należy rozwijać, użyciem siły możemy uszkodzić elementy żaluzji (żaluzje są sterowane
przez silnik, aktualnie bez zasilania, zamawia się dodatkowo)
należy sprawdzić czy szerokość żaluzji odpowiada szerokości okna
w zależności od kształtu i wielkości listwy przyszybowej żaluzje powinny być podłożone podkładkami dystansowymi
żaluzje przykręcamy do okna za pomocą dwóch lub czterech wkrętów, w zależności od rozmiaru żaluzji u okien
z PCV tylko do listwy przyszybowej
od góry do dolnej listwy przyszybowej należy wywiercić otwory do napinania żyłki prowadzącej, które przechodzą
przez boczne płyty, następnie napnąć żyłki, końce odciąć i wsunąć w górny profil
złożyć pokrywy na boczne płyty
pokrywą sprawdzić czy żaluzje
działają
zainstalować wszystkie żaluzje. Muszą być dostarczone w stanie złożonym (fabrycznym)
żaluzje są fabrycznie zainicjowane i skalibrowane, tak aby było możne przetestować ich funkcje

W przypadku, gdy kształt lub wielkość listwy przyszybowej uniemożliwia nawiercenie kołków do napinania linek
prowadzących od góry, możemy otwory wywiercić w przednią część listwy przyszybowej. W tym przypadku zwracamy
szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzic szyby. Ważne jest prawidłowe określenie głębokości wiercenia! Klient musí
zostać poinformowany z wyprzedzeniem o tej metodzie montażu i potwierdzić swoją zgodę na piśmie. UWAGA: należy
upewnić się, aby była zachowana funkcjonalność zarówno żaluzji jak i okien.
UWAGA!!!
Przy montażu żaluzji nie należy rozwijać, ale najpierw przyłożyć ją do okna i wyznaczyć rozmieszczenie punktów
zamocowania i przykręcić. Dopiero po zawieszeniu żaluzji można ją rozwinąć. Manipulowanie z żaluzją (w razie
konieczności) przed jej zamontowaniem musí odbywać się wyłącznie w pozycji poziomej! Inna manipulacja jest
zabroniona a uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej manipulacji nie mogą być podstawą do reklamacji!
PROGRAMOWANIE ŻALUZJI:
Żaluzje są dostarczane z wyjętymi bateriami. Aby naprogramować żaluzje należy wlożyć baterie (akumulator) do żaluzji.
Złącze nowego akumulatora należy podłączyć do złącza elektroniki. Dziubek aretacji złącza na kablu musi być skierowany
do tyłu. Akumulator jest podłączony po usłyszeniu delikatnego kliknięcia. Nałóż plastikową pokrywę i zabezpiecz ją
przesunięciem w lewo .
Aby żaluzje mogły prawidłowo działać, muszą być prawidłowo mechanicznie zainstalowane, ale również odpowiednio
zaprogramowane, aby dobrze komunikowały bezprzewodowo i dobrze poruszały się wzdłuż okna. Do tego służy
polecenie: szybka kalibracja. To polecenie używane jest zawsze gdy bateria zostanie wyjęta, a następnie powtórnie
włożona do żaluzji. (np.Transport)

Szybka kalibracja służy do przywrócenia ustawień pracy żaluzji. Należy to zrobić w następujący sposób:
naciśnij dowolny przycisk na pilocie (włącz pilot) na wyświetlaczu pojawi się tekst: Cały dom
dla szybkiej kalibracji wszystkich żaluzji należy wcisnąć F3 przez około 3 sec. Na wyświetlaczu pojawi się: szybka kalib.
Teraz wszystkie żaluzje będą działać bez zarzutu.
Szybka kalibracja i kontrola funkcji może być przeprowadzona u
poszczególnych żaluzji
PO SZYBKIEJ KALIBRACJI WSZYSTKIE ŻALUZJE REAGUJĄ
NASTĘPUJĄCO:
2 x szybkie przyciśnięcie strzałki w górę: żaluzje podnoszą się
2 x szybkie przyciśnięcie strzałki w dół: żaluzje opuszczają się
1 x strzałka w górę: żaluzje zamkną się
1 x strzałka w dół: żaluzje otworzą się
przyciśnięcie i przytrzymanie strzałki w górę: reguluje nachylenie w kierunku
otwierania
przyciśnięcie i przytrzymanie strzałki w dół: reguluje nachylenie w kierunku
zamykania

Jeżeli wyżej wymienione programy bedą zadane w trybie Cały dom, wszystkie żaluzje będą działać tak samo. Chcąc
ustawić indywidualne programowanie poszczególnych żaluzji, należy w trybie Cały dom wcisnąć enter, przyciskiem + ,wybrać konkretną żaluzję, wówczas wyżej wymienione ustawienia będą nastawione tylko dla jednej wybranej żaluzji.
Teraz już wszystkie żaluzje powinny działać bez zarzutu. Inne dostępne funkcje można ustawić indywidualnie po
zapoznaniu sie ze szczegółowymi informacjami na temat produktu znajdującymi się w ulotce dołączonej do
zamówienia.

MONTAŻ:

