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Verze 06/2021 

NÁVOD PRO MONTÁŽ STÍNÍCÍ ŽALUZIE DO BODOVÉHO 
SVĚTLÍKU ALLUX Thermo a ALLUX Aluminium Glass (AAG) 

Obsah balení: 

Balení obsahuje: Plisé žaluzii, montážní klipy, krycí lišty a spojovací materiál. 

Dále v případě elektrického ovládání, obsahuje dle objednávky: 

přívodní zástrčkový zdroj a dálkový ovladač         nebo napájecí baterii, nabíječku a dálkový ovladač 



2 

Montáž klipů: 

Nejdříve namontujeme přiložené úchyty - oba krajní úchyty žaluzie umístíme 5 cm od vnitřních rohů rámu 
světlíku. Zbývající počet držáků rozpočítáme rovnoměrně na zbývající délku mezi krajními úchyty. 

U elektrického ovládání žaluzie jsou přiloženy dva typy úchytů žaluzie. Typ A krátký, typ B delší, viz obrázek 
níže. V případě montáže žaluzie do otvíracího světlíku musí být úchyt typu B na straně pantů světlíku! 
V případě nedodržení tohoto pokynu hrozí vytržení kabelu z pohonu žaluzie!  

Úchyty přišroubujeme přiloženými vruty. Horní hrana úchytu musí lícovat s horní hranou světlíku. 

U otevíracího provedení světlíku kotvíme úchyty 
žaluzie do otevíracího rámu. 

U pevného provedení světlíku kotvíme úchyty   Dále ukotvíme úchyty žaluzie 
žaluzie přímo do manžety světlíku.   i na protilehlou stranu světlíku. 

5 cm
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Montáž žaluzie do držáků: 

Vybalíme žaluzii z obalu a rozvineme ji do otevřené polohy. Provedeme nacvaknutí žaluzie do 
namontovaných úchytů žaluzie, viz obrázky níže. 

U elektricky ovládané žaluzie nacvakneme nejprve stranu s přívodním kabelem, tj. do úchytů typu B. 

Stejným způsobem provedeme nacvaknutí protilehlé strany žaluzie do namontovaných úchytů. 

Lanka mají předpětí, pro nacvaknutí žaluzie do úchytů je zapotřebí použít větší sílu, případně zobáčky 
držáků odehnout lehce kleštěmi. Konečné napnutí vodících lanek se provádí až po montáži žaluzie. 
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Dopnutí vodících lanek a montáž krycích lišt: 

Nyní provedeme dopnutí vodících lanek žaluzie, zatlačíme na napínací mechanizmus a posuneme jej 
směrem k vzdálenějšímu rohu. Tímto způsobem dojde k napnutí vodících lanek. 

Jako poslední provedeme montáž krycích lišt přiloženými vruty, v místě připravených otvorů. 

Před přišroubováním si ohlídáme rovnoběžnost krycí lišty vůči spodní hraně rámu.       = 

=
 

=
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Zapojení žaluzie: 

V poslední fázi provedeme spojení kabeláže - připojení zásuvkového zdroje, případně napájecí baterie: 

Tubus baterie lze přilepit ze spodní strany na profil žaluzie 
opatřenou oboustrannou lepicí páskou: 

Zkontrolujeme správný chod žaluzie. Provedeme první spuštění žaluzie pomocí dálkového ovladače, 
Případně vyzkoušíme chod pomocí ovládacího táhla v případě manuálního ovládání. 

Programování a další funkce dálkových ovladačů jsou popsány v samostatném návodu. 
Technické informace: 
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Napájecí zdroj  12V DC 
Proud  0,83 A 
Spotřeba 10 W 
Provozní teplota od -5°C do +/- 50°C 
Stupeň krytí  IP 40 
Paměť žaluzie  až 20 ovladačů/kanálů 

Další technické informace o ovládání a obsluze žaluzií jsou dostupné na webu uvedeném v zápatí tohoto 
návodu. 

___________________________________________________________________________________ 
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