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INSTRUKCJA 
MONTAŻU MOSKITIERY 

W ROLETACH ZEWNĘTRZNYCH
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3. Włożyć ślizgacze w odpowiednie miejsce w stopkach boczków rolet.

1. Przyłożyć uchwyt moskitiery do boku skrzynki i zamontować. 2. Zanitować górną część skrzynki. 

4. Wsunąć w listwę dolną pochwyty oraz uchwyt sznurkowy. 5. Wsunąć  blokadę  zasuwki  w  środkowy  kanał  listwy  dolnej
    moskitiery zachowując wymiar od jej końca 170mm do krawędzi
    blokady,  a  następnie  zablokować  poprzez  przykręcenie
    wkrętu dociskowego.

170mm

6. Włożyć w spodnią część zasuwki (1) sprężynę (2) i tak
    przygotowany zestaw wsunąć w kanał listwy dolnej 
    moskitiery w którym znajduje się blokada. Wcisnąć zasuwkę
    wraz ze sprężyną na blokadę.
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7. Włożyć hamulec (1) i sprężynę (2) w rurę moskitiery. 
    Należy pamiętać aby wypust na tulejce sprężyny hamulca
    wszedł w wpusty znajdujące się w rurce moskitiery.
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Wkręt dociskowy 3x6
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Tabela 1. Nawoje sprężyny moskitiery - rolety zewnętrzne

8. Nakleić taśmę papierową na końcach zwiniętej siatki 
    moskitiery co ułatwi nakręcanie sprężyny.

* - tolerancja nakręcania sprężyny moskitiery +/- 2 obroty.
** - dla szerokości rolety od 55 do 60 cm stosować sprężynę krótszą o długości 260mm (tolerancja nakręcania sprężyny moskitiery +/- 2 obroty).
*** - dla szerokości rolety od 60 do 65 cm stosować sprężynę o długości 310mm (tolerancja nakręcania sprężyny moskitiery +/- 2 obroty).

9. Włożyć końcówkę sprężyny w otwór uchwytu moskitiery
     zanitowanego wcześniej do boku rolety.

10. Przytrzymać za koniec moskitiery od strony hamulca,
     jednocześnie kręcąc moskitierą w stronę rozwijania się 
    siatki co spowoduje nakręcenie spręzyny. Ilość obrotów 
    dobrać wg. tabeli 1.

11. Po nakręceniu sprężyny moskitiery należy wcisnąć 
     wystający z uchwytu hamulca trzpień. Trzymając go 
     przyłożyć do otworu w uchwycie blaszanym i puścić. 

12. Trzpień hamulca moskitiery w uchwycie.

Wysokość rolety [cm] 55-60 60-65 80 100 120 140 160 180

Do 250 12** 15*** 16* 16* 20* 22* 22* 26*

Szerokość rolety [cm]



13. Przytrzymując siatkę moskitiery zdjąć zabezpieczenie przed
     rozwinięciem (taśmę papierową).

14. Rozwinąć siatkę i nasunąć na nią listwę dolną.

15. Listwę dolną moskitiery wraz z siatką wsunąć w ślizgacze,
     co zapobiegnie zwijaniu się siatki.

16. Do listwy dolnej moskitiery stosować uszczelkę 
      szczotkową o wymiarach: 5,3x14mm.

TYP MONTAŻU ROLETY A,C TYP MONTAŻU ROLETY B

MOSKITIERA W ROLETACH Z PODZIAŁEM

NAPĘD NIEZALEŻNYNAPĘD WSPÓLNY (ZALEŻNY)

Poniedziałek-piątek, godz. 7.00-15.00

WSPARCIE TECHNICZNE:
tel. 62 768 40 63

DZIAŁ AUTOMATYKI:
tel. kom. 669 756 161

tel. 62 768 40 46
tel. kom. 693 156 115

tel. 62 768 40 40

DZIAŁ REKLAMACJI (SERWISU):
tel. 62 768 40 45, 62 768 40 51, 62 768 40 32
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PORTOS TR7 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa

PN-EN 13659


