
                        Інструкція зі встановлення рулонних штор системи «MINI BESTA» 
   Відкрита система рулонних штор, призначена для монтажа на віконну стулку (раму), нішу або стелю. 
Естетична система, надійна та проста у встановленні. 
   Керування тканиною відбувається за допомогою універсального механізма BESTA, який самоблокується, що 
дозволяє зупиняти тканину в будь-якому положенні  і не потребує блокування ланцюжка. 
 
 
СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ 
1 – механізм, який самоблокується  Mini Besta 
2 – втулка 
3 – кронштейни 
4 – засувки з шестернями 
5 – декоративні елементи 
6 – кільця 
7 – вал Besta 
8 – тканина 
9 – жилка 
10 – фіксатори жилки  
11 – нижня балка Besta 
12 – заглушки нижньої балки 
13 – кільця для жилки 
14 – ланцюжок 
15 – з’єднювач ланцюжка 
16 – обмежувач ланцюжка 
17 – фіксатор ланцюжка 
18 – тягарець ланцюжка Besta 
19 – саморізи 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важливо! Під час монтажу штори використовуйте будівельний рівень. 

1. Протягніть жилку (9) крізь круглі отвори у кронштейнах(3). Після того на одному з кінців жилки з тильного 
боку кронштейна зав’яжіть подвійний вузол. 

2. Прикрутіть кронштейни (3) у відповідному місці. 
3. У втулку (2) та механізм Besta (1) вставте засувки з шестернями (4),  

потім штору вставте в кронштейни (3) до замикання.  
Потрібно, щоб рулон тканини був у згорнутому вигляді. 

4. Декоративні елементи (5) помістить в кронштейни (3). 
5. Вставте кільця для жилки (13) в отвори у заглушках (12)  

і протягніть жилку (9) в кільця. 
6. Задню частину зачепа жилки (6) двома саморізами  

прикрутіть нижче штапика. 
7. Протягніть жилку в отвір лицьової частини зачепа (а),  

потім протягніть її в круглий отвір задньої частини зачепа (б) 
та заведіть жилку у металевий зажим  (в). 

8. Вдягніть лицьову частину (а) на задню (б) до замикання. 
9. Прикрутіть фіксатор ланцюжка (17) 
10. Кінці ланцюжка з’єднайте за допомогою з’єднувача ланцюжка (15) 
11. Вдягніть на ланцюжок тягарець, з’єднавши його половинки. 
12. За допомогою ланцюжка опустіть тканину донизу і поставте  

обмежувач намотки тканини (19) біля кронштейна. Підніміть тканину  
догори та поставте другий обмежувач.  


