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1. Eemalda karbikult kaas

2. Paigutage küljesiinid karbiku küljes olevatele
kinnituskohtadele. Kardinat üles-alla liigutades
tuleb jägida, et küljesiinid ei liiguks vastu
kardinat või karbikut. Suurmema kardina puhul
paigaldada eelnevalt küljesiinid ning seejärel
karbik.
AINULT VÄLIPAIGALDUSE PUHUL

3. Vaadake et karbik ning küljesiinid oleks
loodis ja märkige küljesiinide asukohad.

4. Märgi ja puuri väntava. Nurgaava
määramiseks vt sammu 5. Pidage meeles, et
selles skeemis ei näidata katiku kasti. Aukude
asukoht määratakse katiku kasti väljumisava
abil. Puurige 10-millimeetrine ava, millele
järgneb toru jaoks 22mm ava.

AINULT VÄLIPAIGALDUSE PUHUL

5. Määrake väntava kaldenurk.

6. Eemaldage kile kasti ülemisest osast

NIPP - puurimisprotsessi käigus tekkivate kahjustuste vähendamiseks hoidke puitklotsi kipsi vastas.

7. Aukude puurimisega alusta ülevalt.
Kinnitage küljesiinid vertikaalselt ja karbik on
horisontaalselt. Kasutage sobivaid
kinnitusdetaile, eesmisest avast, mis on
suurendatud 13 mm-ni.

9. Kahjustuste vältimiseks katke telg
mullpakendiga või sarnase materjaliga kardina
laadimisprotsessi ajaks. Sättige kardin
ettevaatlikult koorma telje peale.

8. Paigaldage katikukasti soovitatud kinnituste ja
vahedega. Kui karbik on paigaldatud, kontrollige
toru otsa, veendumaks, et see on teljel kindlalt
paigutatud. Veenduge, et toru kesktelg on
fikseeritud nii, et see ei libise ega liigu paigast.

10. Väntvõlli käik sisaldab pidurit, mis takistab
kardina ülekerimist. Asetage väntvõll alumisse
otsa, kerig tagasi 1/2 pööret.

MATT KINNITUSEGA OTSE TORULE

11. Kinnitage ülemise kaane liistud otse teljele,
kasutades selleks sobivaid kruvisid. Kruvid
peavad olema kaetud, et need ei kahjustaks
liistu, mis kerib kardinat.

12. Pange väntajam ajutiselt sisse ja lükake
käepide aeglaselt välja, et kontrollida kardina
toimimist. Kontrollige kardina liikuvust, et
tagada, kardina sulgemisel korrektne
lukustumine. Veenduge, et kardin liiguks
juhtrööbastel üles ja alla vabalt.

13. Eemaldage kaitsekile karbiku kaanelt,
seejärel asetage kaas karbiku külge. Kui karbik
on väliselt paigaldatud, tuleb kaas kinnitada
sobiva värviga 4mm neetidega.

15. Viimaseks tuleb (soovi korral) paigaldada
kruvide katted, silikoonida küljesiinide vahed ja
puhastada karbik puhta lapiga.

14. Nüüd peab väntmehhanism olema katikule
püsivalt kinnitatud.

