
                            Інструкція зі встановлення рулонних штор системи «DN-Mini Lux» 
 
                                                              
                                                                                                Комплектація системи рулонних штор «DN-Mini Lux»: 
 

1. Блок рулонної штори – тканина, яка намотана на 
вал, з подвійною нижньою балкою і заглушками до 
неї – 1 комплект. 

2. Втулка – 2 шт. 
3. Балка для фіксації тканини – 1 шт. 
4. Адаптер Г-подібного кріплення і заглушка  

адаптера – 2 шт. 
5. Г – подібне кріплення – 2 шт. 
6. Обмежувач намотки тканини на вал – 2 шт. 
7. Бічна кришка кронштейна кріплення з отвором 

(права чи ліва, в залежності від замовлення) – 1 шт. 
8. Бічна кришка кронштейна кріплення глуха – 1 шт. 
9. Ланцюжок – довжина залежить від замовлення. 
10. Саморіз – 14 шт. 
11. Фіксатор жилки – 2 шт. 
12. Жилка – довжина залежить від замовлення. 
13. Фіксатор ланцюжка – 1 шт. 
14. З’єднувач ланцюжка – 3 шт. 
15. Бічна пластинка – 2 шт. 
16. Механізм, який сам блокується – 1 шт. 
17. Обтяжував ланцюжка – 1 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Монтаж системи DN-Mini Lux 
 
1. Рулонна штора DN-Mini Lux доставляється в зібраному вигляді і, для її встановлення, необхідно 

діяти наступним чином. 
2. Блок рулонної штори (1) знаходиться в Г- подібних кріпленнях (5) таким чином, що фланці втулок 

(2) встановлені у відповідних каналах кріплення. Г – подібні кріплення зафіксовані на адаптері 
кронштейна. Рулон тканини знаходиться в згорнутому стані. 

3. Жилку розрізаємо на дві рівні частини. Протягуємо жилку крізь отвори в Г- подібних кріпленнях та 
крізь заглушку нижньої балки. Попередньо на одному з кінців жилки необхідно зав’язати 
подвійний вузол, який буде фіксувати її у отворі Г – подібного кріплення (А). 

4. Знімаємо вал з тканиною з Г – подібних кріплень. Встановлюємо у відзначеному місці на раму 
вікна Г – подібні кріплення, які закріплені на адаптерах, потім встановлюємо блок рулонної штори 
в Г – подібні кріплення. 

5. Бічні пластинки (15) встановлюємо в Г – подібні кріплення (5) так, щоб вказані виступи опинились у 
відповідних каналах (5) і перевіряємо чи добре закріпилась пластина.  

6. Заправляємо ланцюжок (9)  в універсальний механізм із самоблокуванням (16). Для цього край 
ланцюжка кладемо на шестерню і провертаємо її догори таким чином, щоб ланцюжок вийшов з 
механізму на 150 мм. 

7. Універсальний механізм із самоблокуванням вставляємо у отвір втулки так, щоб вказані виступи 
потрапили у відповідні отвори бічної пластинки (15). При цьому виступ всередині втулки має 
співпадати з пазом на валу механізму, що само блокується. 

8. Ланцюжок (9) протягуємо крізь отвір у бічній кришці (7), а кінці скріпляємо з’єднувачем ланцюжка 
(14). 

9. Бічні кришки (7) та (8) вдягаємо на Г – подібні кріплення (5) таким чином, щоб виїмки на 
внутрішній стороні кришки увійшли в канавки Г – подібних кріплень (5). Обидві бічні кришки 
повинні прилягати до рами (стулки) вікна. 

10. Опускаємо тканину донизу у положення «ніч» , після чого протягуємо кінці жилки крізь вушко 
заглушки нижньої планки (10). Робимо примірку нижніх фіксаторів жилки нижче за штапик і 
прикручуємо їх так, щоб жилка йшла вертикально. Відхиляємо жилку вбік на 5 – 8 см, повертаємо 
«таблетку» на фіксаторі жилки (11) в будь-яку сторону, таким чином натягуємо жилку. 

11. Встановлюємо максимальне верхнє положення тканини і закріпляємо на ланцюжок з’єднювач в 
якості обмежувача. 

12. Прикручуємо фіксатор ланцюжка (13) до рами вікна. 
 

 
 
 


