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MONTÁŽ PLASTOVÉHO VEDENÍ KABELU

Dodržte umístění vedení kabelu proti pohyblivé části tak, jak je znázorněno na obrázku níže 
(na straně řidiče), a označte středy 3 otvorů.

Poznámka:  Rozměr 85 mm je správný v případě pohyblivé části typu VST, u jiných  
  modelů se tento rozměr může lišit.

Ze sady vezměte následující díly:
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Vyvrtejte 3 otvory (Ø 6,8 mm) a pomocí 3 nýtů připevněte 
vedení kabelu.
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MONTÁŽ KLADKY

Ze sady vezměte následující díly:

Odšroubujte svorku, zavěste ji do kladky a připevněte k zajišťovacímu kolíku pohyblivé části 
(opačná strana vedení kabelu).
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INSTALACE CHRÁNIČKY KABELU

Ze sady vezměte následující díl:

Nasuňte chránič kabelu na ocelový okraj, jak je znázorněno na obrázku níže (strana vedení 
kabelu).
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INSTALACE KABELU

Ze sady vezměte následující díly:

Připojte kabel k prvnímu zajišťovacímu kolíku (strana vedení kabelu) pomocí 2 kabelových 
svorek. Šrouby opatřete černými ochrannými krytkami.
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Protáhněte druhý konec kabelu kladkou, nasaďte další 2 kabelové svorky a protáhněte je 
vedením kabelu na druhé straně.
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Protáhněte kabel černým páskem, poté kabel trochu napněte (kabel musí být rovný, ale dá-
vejte pozor, abyste nevytáhli zajišťovací kolíky z jejich zámků!) a posuňte proti vedení kabelu. 
Nyní protáhněte konec kabelu druhým otvorem vedení kabelu (kabel musí být stále napnutý) 
a upevněte jej kabelovými svorkami, na závěr nasaďte na šrouby černé ochranné kryty.

Poznámka:  Dávejte pozor na polohu svorek (viz obrázek), protože musí být schopny  
  pohybu!
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Při napínání kabelu nevytahujte zajišťovací čepy ze zámků!

Udržujte kabel napnutý!
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Upevněte svorky v poloze, jak je zde znázorněno, aby měly při tahání za lanko dostatek 
prostoru pro pohyb
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UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Otevření střešního systému zvenčí

• Červený popruh a bod, kde je připevněn k pohyblivé části, je navržen tak, aby byl dosta-
tečně robustní, aby zvládl nepřetržité a namáhavé používání.

• Pokud budou dodrženy pokyny pro montáž, černý popruh vydrží každodenní používání.
• Při každém servisu bude nutné zkontrolovat neporušenost popruhů

1. Odemkněte systém zatažením za ČERNÝ POPRUH. 
Černý popruh slouží pouze k odemknutí systému, NENÍ určen k tažení střešního systému 
dopředu ani dozadu. 
Poznámka: před zatažením za červený pásek se ujistěte, že je pohyblivá část odemčená. 

2. Pouze ČERVENÝ POPRUH je určen k manipulaci se střechou.
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