
                                           Інструкція зі встановлення рулонних штор системи  
                                          «DN-Besta» з пластиковою планкою для кріплення 
 
Стандартна комплектація: 
1 – кронштейни 
2 – засувки з шестернями 
3 – двосторонній скотч 
4 – Планка для кріплення ПВХ DN-Besta 
5 – стрічка – блокада 
6 – механізм Besta, що самоблокується 
7 – втулка 
8 – кільця 
9 – вал Besta 
10 – тканина 
11 – нижня балка DN-Besta 
12 – заглушки нижньої балки 
13 – кільця для жилки 
14 – жилка 
15 – фіксатор жилки 
16 – само різи 
17 – ланцюжок 
18 – з’єднувач ланцюжка 
19 – обмежувач ланцюжка 
20 – фіксатор ланцюжка 
21 – тягарець ланцюжка Besta 

 
 

1. Круглу нижню балку (11)  від’єднайте від штори та відкладіть убік. 
2. Протягніть жилку (14) крізь круглі отвори в планці для кріплення ПВХ DN-Besta (4). Мал А. Після цього на одному з 

кінців жилки біля нижнього краю планки для кріплення ПВХ зав’яжіть подвійний вузол і витягніть жилку крізь отвір 
знизу догори та вперед над планкою для кріплення ПВХ(мал. А) 

3. Протріть місце кріплення штори серветкою зі спиртом. 
4. Зніміть захисну плівку з двостороннього скотча, який розташований на тильному боці планки для кріплення ПВХ DN-

Besta(4) та за рівнем приклейте штору до рами вікна.  
5. Візьміть тонку біту і прикрутіть само різами кронштейни (1), не виймаючи їх з планки ПВХ(4) до рами( стулки) вікна. 
6. Зніміть захисну плівку, яка намотана на тканину. Покладіть круглу балку –  обтяжував(11)  в кишеню тканини, при 

цьому заглушки балки(12) мають виступати за край полотна.  
7. Вставте кільця для жилки(13) у отвори в заглушках(12) і протягніть жилку (14) в кільця. 
8. Якщо не використовуються без інвазійні кріплення, то відламайте від фіксатора  жилки  

ту частину, яка для цього призначена (мал. В). Прикрутіть нижню частину фіксатора  
жилки до рами (стулки) вікна саморізом, як зазначено на мал.D 

9. Протягніть жилку у отвір крізь внутрішню частину фіксатора, як зазначено на мал. С  
і вставте її в зовнішню частину. Натягніть жилку, прокручуючи внутрішню частину  
фіксатора жилки за годинниковою стрілкою мал. D 

10. Прикрутіть фіксатор ланцюжка. 
11. За допомогою ланцюжка опустіть тканину донизу і вставте обмежувач ланцюжка(19)                                          

біля кронштейна. Підніміть тканину догори та вставте другий обмежувач. Якщо необхідно,                               мал.А 
відрегулюйте намотку тканини на вал, поправляючи заднє полотно тканини вздовж планки  
для кріплення вліво – вправо. 
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