
                 Інструкція з монтажу рулонних штор системи «MINI VEGAS» 
   Класична рулонна штора, яка вільно висить, призначена для монтажу на раму вікна. 
   Система естетична, безаварійна та проста у встановленні. Керування тканиною відбувається за 
допомогою універсального механізму Vegas, який сам блокується, завдяки чому можна зупиняти 
тканину в будь-якому положенні і немає необхідності блокувати ланцюжок. 
 
КОМПЛЕКТАЦІЯ СИСТЕМИ «MINI» (мал. 1): 

1. Блок рулонної штори-тканина, що намотана на вал, з нижньою балкою – 1 комплект. 
2. Заглушка до нижньої балки – 2 штуки. 
3. Втулка – 2 штуки. 
4. Г-подібне кріплення – 2 штуки. 
5. Нижнє кріплення – 2 штуки. 
6. Фіксатори – 2 штуки. 
7. Бічна пластинка – 2 штуки. 
8. Універсальний механізм, який сам блокується – 1 комплект. 
9. Ланцюжок – довжина залежить від замовлення. 
10. З’єднувач ланцюжка – 1 штука. 
11. Бічна кришка з отвором (права чи ліва, в залежності від замовлення) – 1 штука. 
12. Бічна кришка – 1 штука. 
13. Саморіз – 12 штук. 
14. Жилка, довжина залежить від замовлення. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал.1                
 
ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ «MINI»(мал. 2,3,4)                       
1. Прикручуємо Г-подібні кріплення(4) у відповідному місці. 
2. Протягуємо жилку крізь отвори(почергово, «а» та «b») в Г-подібних кріпленнях(4). 

Попередньо зав’язуємо подвійний вузол на одному з кінців жилки, який буде зупиняти її в 
першому отворі кріплення. 

3. Прикручуємо до рами вікна нижче штапика нижні кріплення(5) в комплекті з фіксаторами(6). 
Їх потрібно встановити так, щоб отвір «с» був розташований по вертикалі з отвором «b» Г-
подібного кріплення(4)(мал.2) 

4. Блок рулонної штори(1) фіксуємо в Г-подібних кріпленнях(4) таким чином, щоб фланці 
втулок(3) закріпились у відповідних каналах Г-подібних кріплень. При цьому рулон тканини 
має бути згорнутим. 

5. Кінці жилки(14) протягуємо крізь скоби заглушок нижньої планки(2), а потім в отвори «с» 
нижніх кріплень(5). Відтягуємо жилку в бік на 5-8 см, повертаємо фіксатори(6) в довільному 
напрямку, таким чином натягуємо жилку. 

 



   Мал.2 
 

6. Бічні пластини(7) вставляємо в Г-подібні кріплення(4) так, щоб вказані втулки були у 
відповідних каналах Г-подібних кріплень(4) та перевіряємо їх фіксацію. 

7. Заводимо ланцюжок(9) в універсальний механізм, що блокується(8). Для цього край 
ланцюжка кладемо на шестерню і провертаємо її догори, щоб вийшов ланцюжок на 150мм з 
механізму. 

8. Універсальний механізм вставляємо в отвір втулки(3) так, щоб вказані виступи попали у 
відповідні отвори бічної пластини(7), а скоба «f» заблокувалась в її засувках «е»(мал.3) При 
цьому виступ всередині втулки має співпадати з пазом на валу механізму, який 
самоблокується. 
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9. Ланцюжок (9) протягуємо крізь отвір бічної кришки(11), а кінці скріпляємо з’єднувачем 
ланцюжка(10). 

10. Бічні кришки(11) та (12) вдягаємо на Г-подібні кріплення таким чином, щоб напрямні «g» 
увійшли до канавок «h» кріплень(4). Обидві бічні кришки мають щільно прилягати до віконної 
рами(мал.4) 

 
 

 


