
INSTRUKCJA MONTAŻU
Roleta rzymska dachowa i kolankowa
Elektryczna 12 -24 V

    

PRZYGOTOWANIE DO PODŁĄCZENIA

Gniazdko elektryczne 230 V osadzamy po lewej lub prawej
stronie  w odległości  ok.  10  cm od bocznej  ścianki  i  jak
najbliżej mechanizmu rolety.

Pamiętajmy o tym, że konstrukcja szpalety okna z płyt GK
zamocowana  jest  na  ruszcie  z  profili  stalowych  lub
drewnianych przebiegających wzdłuż wszystkich krawędzi
konstrukcji, której nie można osłabić wycinając miejsce na
puszkę elektryczną.

Doprowadzenie  zasilania  230  V  i  wykonanie  puszki  z
gniazdkiem  powinna  wykonać  specjalistyczna  firma  z
uprawnieniami do wykonywania instalacji elektrycznych.

Doprowadzenie zasilania nie jest wymagane w przypadku
napędów rolet zasilanych akumulatorem.

 1. WYTYCZANIE PUNKTÓW WIERCENIA 

Wyznaczanie  punktów  montażowych  dla  klipsów.  Liczba
klipsów (punktów montażowych) zależna jest od długości
prowadnicy. Ilość klipsów w zestawie dzielimy przez liczbę
prowadnic. Skrajne klipsy montujemy w odległości ok. 10
cm od narożników, pozostałe rozmieszczamy równomiernie
w odległości ok. 50-70 cm.

Nawiercanie wiertłem 2 mm. Wiercenie przeprowadzamy
„na wylot” przez płytę GK lub przez płytę GK i konstrukcję
stalową pod płytami GK.
Jeżeli  wiertło  2  mm  nie  natrafiło  na  opór  (w  miejscu
wiercenia  jest  tylko  płyta  GK),  otwory  rozwiercamy
wiertłem 6 mm pod kołki rozporowe.



 2. MONTAŻ KLIPSÓW PROWADNIC 

Opcja montażu bez kołków rozporowych. Jeżeli w trakcie
nawiercania  wiertłem  2  mm  natrafiliśmy  na  opór
(konstrukcję stalową lub drewnianą), klipsy montujemy bez
użycia kołków rozporowych.

Opcja montażu  z  kołkami rozporowymi dotyczy  sytuacji,
gdy w czasie wiercenia okazało się, że pod płytą GK nie ma
trwałych elementów konstrukcyjnych.

 3. MONTAŻ PROWADNIC 

Zakładamy  prowadnicę  i  dociskamy.  Na  prawidłowo
zamontowany  klips  prowadnica  powinna  osadzić  się
mocno i pewnie (dociśnięciu prowadnicy na klips powinien
towarzyszyć słyszalny odgłos „kliknięcia”).

WAŻNE: 
➔ Klipsy do montażu zakłada się na wkręt 

wyczuwalnym wgłębieniem w stronę łba śruby.
➔ Wkręty z klipsami dokręcamy z wyczuciem – do 

wyczuwalnego oporu.
➔ Za mocno dokręcone wkręty – klips może 

zagłębić się w płytę GK. Prowadnicę będzie 
trudno „wkliknąć”, lub po założeniu może się 
wypinać.

➔ Za lekko dokręcone wkręty spowodują zbyt luźne 
mocowanie prowadnicy.



 4. UCHWYTY MECHANIZMU

MONTAŻ NAD WNĘKĄ (NW)

Przykładamy uchwyt do ściany jego górną częścią 4 cm nad
wnęką  i  ok.  7-8  cm  do  wewnątrz  od  skraju  wnęki  i
zaznaczamy miejsce do osadzenia 2 kołków.

MONTAŻ W ŚWIETLE WNĘKI (SW)

Przykładamy  uchwyt  do  ściany  jego  górną  częścią  do
załamania ściany i ok. 1-2 cm od skraju wnęki i zaznaczamy
miejsce do osadzenia 2 kołków.

 5. MONTAŻ  UCHWYTÓW  I MECHANIZMU

WIERCENIE I MONTAŻ UCHWYTÓW

W zaznaczonych miejscach nawiercamy otwory wiertłem 2
mm a następnie 6 mm pod kołki rozporowe.

Uchwyty mechanizmu muszą być solidnie zamocowane do
podłoża za pomocą kołków rozporowych RawPlug5 6 mm
lub  8  mm  lub  metalowych  uchwytów  rozprężnych.  Nie
używać  mocowań  tzw.  „molly”  gdyż  mogą  być
niewystarczające  dla  utrzymania  mechanizmu  z  tkaniną
rolety.

Do montażu mechanizmu OPEN należy użyć dwóch kołków
rozporowych.



 6. WPINANIE MECHANIZMU W UCHWYTY

Mechanizm OPEN (12 V)

Sposób wpinania i wypinania mechanizmu w uchwyt. 

Uchwyty typu „twist”

Po  włożeniu  mechanizmu w uchwyty  należy  zablokować
mechanizm dźwignią  (patrz schemat powyżej).

                                                                                                    7.  WPINANIE TKANINY ROLETY DO MECHANIZMU I PROWADNIC SYSTEMU

1.  Po  założeniu  mechanizmu  z  roletą  odpinamy  z  rzepa
tkaninę rolety i opuszczamy swobodnie w dół.

2. Wpinanie tkaniny rolety zaczynamy od listwy dolnej dla
rolety  dachowej  lub  listwy  środkowej dla  rolety
kolankowej.

3. Podłączamy mechanizm do zasilania z wiszącą swobodnie na sznurkach roletą.

a.  Roleta  sterowana pilotem:  zgodnie z  instrukcją  programowania  rolety  przypisujemy pilota  do napędu z  ustawieniem
dolnego i  górnego punktu zatrzymania.  Zatrzymanie w górnym położeniu  wstępnie  ustalamy na ok.  20-25 cm, które  po
założeniu tkaniny możemy skorygować.

b.  Roleta  sterowana automatyką: dolny  punkt  zatrzymania  jest  ustawiony  i  zablokowany.  Po podłączeniu  do zasilania  i
systemu sterowania uruchamiamy roletę w kierunku „góra”. W odległości ok. 20-25 cm od mechanizmu zatrzymujemy napęd i
blokujemy górny punkt zatrzymania zgodnie z instrukcją podłączenia i obsługi napędów sterowanych automatyką.



4. Pierwszy pręt wpięty w zatrzaski systemu. 5. Wpinamy kolejne pręty do zatrzasków systemu.

6. Gdy wszystkie pręty rolety zostały wpięte w zatrzaski, uruchamiamy napęd podnosząc zapiętą tkaninę rolety w górę w
stronę  mechanizmu,  obserwując  w  tym  czasie  położenie  zatrzasków  względem  prowadnicy  (musi  być  prostopadłe  do
prowadnicy). W razie potrzeby zatrzymujemy napęd i korygujemy ustawienie zatrzasków na tkaninie.

7. Po zatrzymaniu rolety mocujemy tkaninę rolety rzepem do mechanizmu.

 8. KOŃCOWA REGULACJA



Pierwsze podniesienie i opuszczenie rolety
Po ustawieniu zatrzasków jak na schemacie powyżej opuszczamy roletę obserwując, czy w trakcie opuszczania nie następuje 
zatrzymanie rolety na nierówno zapiętych zatrzaskach. 

UWAGA!
W trakcie opuszczania rolety trzeba być gotowym do natychmiastowego jej zatrzymania jeśli dojdzie do zablokowania się 
tkaniny w prowadnicach. W takim wypadku po zatrzymaniu należy skorygować ustawienie zatrzasku na pręcie (jak na 
schemacie powyżej).

Jedynym powodem blokowania się tkaniny w trakcie opuszczania rolety jest nieprawidłowe położenie zatrzasków względem
tkaniny lub nierównoległość ścian wnęki. Prowadnice muszą być zawsze ustawione równolegle względem siebie.
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