
1. Протягніть леску через 

отвір в кронштейни та 

зав'яжіть вузол. Аналогічно 

зробіть для другого 

кронштейну.

2.  Виставте ролет симетрично 

штапику та відмітьте місце 

положення першого 

кронштейну.

Інструкція по монтажу ролет
відкритого типу "mini"
на саморізи

3. Прикладіть до відмітки 

кронштейн та прикрутіть 

його.

Кронштейни



4. Вкладіть ролет в перший 

кронштейн та опустіть 

полотно ролети для перевірки 

правильності розташування 

місця кріплення кронштейна. 

Відмітьте місце кріплення 

другого кронштейну та 

прикрутіть його.

5. Відігніть фіксатор на 

кронштейні. Вставте ролет 

в перший та другий 

кронштейни.

6. Зробіть фіксацію лески. 

Опустіть ролет до низу 

(нижче штапика) та 

відмітьте місця кріплення 

нижньої фіксації.

Ролет
до низу

Другий 
кронштейн

Фіксатор на 
кронштейні

Нижня 
фіксація



7. У відмічені місця 

прикрутіть нижні фіксатори.

8. Вставте в нижню 

частину полотна ролети 

спеціальні вушка, через 

які буде проходити леска. 

9. Пропустіть, зафіксовану на 

кронштейнах, леску через 

вушко та отвір нижньої 

фіксації. Натягніть леску за 

допомогою нижнього 

фіксатора по часовій стрілці.

Аналогічно зробіть із лескою з 

іншої сторони. Відріжте зайву 

леску.

Вушко для 
лески

Низ полотна 
ролети

Нижня фіксація для лески



10. Зафіксуйте цепочку. 

Вставте на цепочку 

спеціальний фіксатор. 

Поставте його на одному 

рівні з фіксатором для лески 

та прикрутіть.

11. Встановіть верхнє та 

нижнє положення тканини 

за допомогою фіксаторів:

- опустіть ролет в низ, 

встановіть фіксатор;

- підніміть ролет на верх 

та встановіть фіксатор.

12. Вкоротіть цепочку: 

роз'єднайте та натягніть 

цепочку, вставте потрібну 

кульку в з'єднувач. Зайве 

відріжте.

Фіксатор для 
лески

Цепочка



1. Знежирте місце 

кріплення ролети. 

Прикладіть ролет до 

віконної рами і зробіть 

відмітки місця кріплення.

2. Зніміть захисну плівку 

із скотча.

Інструкція по монтажу ролет
відкритого типу "mini"
на двосторонній скотч

3. З'єднайте між собою 

насадки приклеювання з 

кронштейнами. Щільно 

приклейте насадки з 

кронштейнами на віконну 

стулку. Вставте вал ролети 

в кронштейни до 

характерного клацання. 

Відрегулюйте крайнє 

положення тканини.

Насадка приклеювання

Кронштейн Вал ролети



Інструкція по монтажу ролет
відкритого типу
на віконний отвір

1. Прикладіть конструкцію ролети до 

стіни зверху віконного отвору. 

Зробіть відмітки кріплення 

кронштейнів з двух сторін.

2. Просверліть в стіні отвори і вставте 

в них дюбеля під саморізи.

3. Закріпіть кронштейни за 

допомогою саморізів. 

4. Вставте пластиковий механізм в 

металеву частину вала. Перевірте 

роботу підйомного механізму.

5. Вставте пластиковий обмежувач 

(заглушку) з іншої сторони металевої 

частини валового механізму.

6. Зафіксуйте штору в кронштейнах з 

двух сторін, закріпивши за 

допомогою спеціального фіксатора.

7. Перевірте роботу ролети та 

відрегулюйте її на потрібній висоті 

від підвіконня.

Кронштейн


