Instrukcja złożenia szyny karnisza
(Str. 1)
Przed rozpoczęciem montażu należy bezwzględnie zapoznać się z załączoną instrukcją
złożenia szyny oraz instrukcją konfiguracji i obsługi silnika!
Po rozpakowaniu szynę należy złożyć i skręcić za pomocą złączki, która jest już wsunięta w
grzbiet szyny. (Jeśli szyna karnisza jest jedną całością pomijamy tę czynność.)
Składając szynę należy postępować ostrożnie aby nie uszkodzić paska zębatego.
Pętlę paska zębatego zamyka się poprzez złączenie elementów wózka jezdnego ze sobą co
zostało opisane i pokazane na zdjęciach na str. 2 niniejszej instrukcji obsługi.
WAŻNE:
Po złożeniu szyny w całość a przed zamontowaniem silnika należy sprawdzić czy szyna
działa prawidłowo poprzez ręczne przesunięcie wózka jezdnego kilkakrotnie do końca
szyny i z powrotem. Wózek powinien dać się płynnie przesuwać i w żadnym momencie nie
powinien haczyć ani stwarzać dużego oporu uniemożliwiającego płynny przesuw. Dopiero po
sprawdzeniu można przystąpić do dalszych czynności montażowych.
Następnie trzeba przymierzyć karnisz na miejsce montażu i odznaczyć punkty mocowania
zaczepów. Do zamontowanych zaczepów wpinamy szynę i przekręcamy dźwignie uchwytów
do pozycji zamkniętej.
Jeśli szyna została już prawidłowo zamontowana można wpiąć silnik do głowicy i zablokować na miejscu poprzez przesunięcie plastikowej zasuwki.
Podłączyć zasilanie zgodnie z instrukcją.
Zaprogramować nadajnik lub podłączyć przełącznik postępując wg załączonej instrukcji.
Karnisz jest gotowy do użycia.
Pozostaje zamontować zasłonę.
Zasłonę przypina się za pomocą plastikowych agrafek (są w zestawie). Firana lub zasłona
powinna mieć wszytą pasmanteryjną taśmę usztywniającą. Brak taśmy może spowodować
deformację lub nawet rozerwanie tkaniny. Zasłonę przypina się zarówno do ślizgaczy jezdnych jak i oczek w metalowych cięgnach, oraz plastikowych uchwytów nakładanych na głowice
na końcu szyny. W opakowaniu są załączone 1 lub 2 plastikowe uchwyty na głowicę w zależności od typu wykonania (1 szt. w typie jednostronnym, 2 szt. w typie kurtynowym).

(Str. 2 rozsuwanie jednostronne)
Przykładowy zestaw elementów szyny łączonej.
W zależności od typu zamówionych karniszy pokazane na zdjęciach elementy mogą się różnić od aktualnej kompletacji, służą jedynie jako podpowiedź do prawidłowego złożenia szyny
w całość.
Pierwszy krok po rozpakowaniu - szyn trzeba zło y i skr ci za pomoc zł czki, która
znajduje się w grzbiecie szyny, wsuwając łącznik po połowie w każdą z części szyny.
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Po złączeniu szyny kolejnym krokiem jest złożenie wózka jednego w całość co zamyka w
prawidłowy sposób obwód paska zębatego w szynie i gwarantuje poprawne działanie karnisza.
Zdjęcie A przedstawia stan wózka jezdnego rozpiętego dla celów transportowych. Należy
wykręcić śrubki (1) i rozłożyć wózek jezdny na elementy zdjęcie B. Następnie zsuwamy ze
sobą elementy (2) i łączymy ze sobą wsuwając od góry zawleczkę (3) co pokazuje zdjęcie C.
Na koniec skręcamy wózek jezdny w całość śrubkami (1). Prawidłowo zmontowany wózek
pokazuje zdjęcie (D).

(Str. 2b rozsuwanie dwustronne/kurtynowe)
Przykładowy zestaw elementów szyny łączonej.
W zależności od typu zamówionych karniszy pokazane na zdjęciach elementy mogą się różnić od aktualnej kompletacji, służą jedynie jako podpowiedź do prawidłowego złożenia szyny
w całość.
Pierwszy krok po rozpakowaniu - szyn trzeba zło y i skr ci za pomoc zł czki, która
znajduje się w grzbiecie szyny, wsuwając łącznik po połowie w każdą z części szyny.
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Po złączeniu szyny kolejnym krokiem jest złożenie wózka jednego w całość co zamyka w
prawidłowy sposób obwód paska zębatego w szynie i gwarantuje poprawne działanie karnisza.
Zdjęcie A przedstawia stan wózka jezdnego rozpiętego dla celów transportowych. Należy
wykręcić śrubki (1) i rozłożyć wózek jezdny na elementy zdjęcie B. Następnie zsuwamy ze
sobą elementy (2) i łączymy ze sobą wsuwając od góry zawleczkę (3) co pokazuje zdjęcie C.
Na koniec skręcamy wózek jezdny w całość śrubkami (1). Prawidłowo zmontowany wózek
pokazuje zdjęcie (D).

