
4.5.1. MONTAŻ UCHWYTÓW PROWADNIC 

2. Wysunąć sworzeń i zablokować go śrubą. 

Zdjęcie 2 

3. Przykręcić uchwyty prowadnic do podłoża 
używając odpowiedniego sytemu mocowania. 

 

 

 

 

Zdjęcie 3 

4. W przypadku montażu modułowego, 
zamontować uchwyty prowadnic z płytką 

modułową pomiędzy systemami 

 

 

 

Zdjęcie 4 

 
1. Odmierzyć i zaznaczyć miejsca mocowania 
uchwytów prowadnic (ilość zależna od wielkości 
systemu). 

 

 

 

 

Zdjęcie 1 
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4.5.3. 

4.5.2. MONTAŻ PROWADNIC 

MONTAŻ KASET ORAZ BELKI DOLNEJ 

1. Po zamocowaniu uchwytów przystąpić do 
montażu prowadnic. Wsunąć profil prowadnicy 

na sworzeń i po odpowiednim ustawieniu 
prowadnic, dokręcić wkręt dociskowy 
w uchwycie prowadnicy. (zdjęcie 1 i 2) 

 

Zdjęcie 1 

Zdjęcie 2 

2. W przypadku montażu modułowego, wsunąć 
prowadnice na kształtki wpustowe i 
zablokować je dokręcając śruby 
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2. Wyciągnąć linkę z belki dolnej 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 2 

1. Zdjąć pokrywy rewizyjne z kaset i belki 
dolnej. 
Podłączyć silnik do zasilania (zaleca się 
stosowanie odpowiedniego kabla 

montażowego) i rozwinąć poszycie około 
30 cm z rury nawojowej 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 1 

3. Poluzowaną linkę przeciągnąć przez uchwyt 
wózka jezdnego belki dolnej 
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4. Po poluzowaniu linki, ułożyć ją na rolce 
wózka belki dolnej (zdjęcie 4), a następnie 
wsunąć wózek do prowadnicy zwracając 
uwagę na właściwe położenie linki (linka 
powinna znajdować się za rolkami - zdjęcie 5 

 

 

 

Zdjęcie 4 

 

Zdjęcie 5 

 

5. Analogicznie postępujemy 
z wprowadzeniem wózka do drugiej 
prowadnicy 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 6 

DT-E 4.1: ZASŁONA PRZECIWSŁONECZNA –
SYSTEM VERANDA Edycja 4 / Maj 2019 / PL 

- 4 -



9. 

6. Zmontować 
obsadkę 
z rolką 
końcową 

prowadnicy 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 7 

 
8. Zwinąć maksymalnie poszycie na rurze 
nawojowej 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 9 

 
7. Wsunąć kasetę w prowadnice i dokręcić 

śrubę kształtki wpustowej 
 

 

 

Zdjęcie 8 

Sprawdzić prawidłowość montażu kasety i prowadnic dokonując pomiaru przekątnych (zdjęcie 10 - 11) i
odległości pomiędzy prowadnicami w części górnej (zdjęcie 12), a następnie części dolnej prowadnic
(zdjęcie 13). W razie stwierdzenia niezgodności pomiarów, dokonać niezbędnych regulacji korygujących
(odległości między prowadnicami oraz przekątne koniecznie muszą być takie same). 
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Zdjęcie 10 

Zdjęcie 12 

Zdjęcie 11 

Zdjęcie 13 

D1 = D2 

Prawidłowy montaż i zgodność wymiarowa są niezbędne dla poprawnego działania systemu. 

 
10. Po sprawdzeniu prawidłowego montażu, 

przystąpić do ustawienia naciągu sprężyny 
 

Wyznaczyć ołówkiem środek belki dolnej 
oraz środek osłony sprężyny i ustawić linie 

tak, aby się pokrywały 

 

 

Zdjęcie 14 
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14. Założyć pokrywę rewizyjną belki dolnej 

 

 

Zdjęcie 18 

 
11. Naciągnąć sprężynę zgodnie z informacją 

zamieszczoną na osłonie sprężyny a 
następnie zablokować linkę dokręcając 
śruby w uchwycie 

 

 

 

Zdjęcie 15 

12. Analogicznie z pkt. 10, naciągnąć sprężynę z 
drugiej strony belki dolnej 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 16 

13. Rozwinąć maksymalnie tkaninę i zwinąć 
ponownie w celu ułożenia się i dopasowania 

poszczególnych elementów systemu. 
Ponownie zmierzyć naciąg sprężyny i 
wykonać ewentualną korektę. 

 

Zdjęcie 17 
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18. Sprawdzić poprawność działania system 

 

 

Zdjęcie 22 

17. Włożyć do zaślepki prowadnicy i dokręcić 
śruby mocujące 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 21 

15. Przykręcić pokrywę rewizyjną belki dolnej za 
pomocą wkrętów dołączonych do systemu. 

 

 

 

 

Zdjęcie 19 

16. Założyć pokrywę rewizyjną kasety 
i przykręcić wkręty 
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