
Turvakardina paigaldamine

Turvakardina tarne sisaldab turvakardinat ja juhtseadet. Tarne ei sisalda paigaldamiseks vajalike kinnitustarvikuid.

Rullikattega varustatud turvakardinad tarnitakse täielikult koostatuna, paigaldamisel tuleb vaid juhtsiinid rullikatte

juhikute külge kinnitada ning toode seinale/avasse paigaldada.

1. Aseta juhtsiinid juhikute otsa 2.a.Tõsta toode paika, ava sisse 2.a.Tõsta toode paika, ava peale

Kontrolli, et toode on loodis ! Kontrolli, et toode on loodis !

3.a. Märgi kinnitusavad ava sisse 3.a. Märgi kinnitusavad ava peale 4. Kinnita kruvid

NB!  Kinnitusavad ka kasti nurgas ! NB!  Kinnitusavad ka kasti nurgas ! Kinnita kruvid ka kasti nurkades !

5. Lina paigaldamine ( tehtud tehases) 6. Kontrolli kardina toimimine 7. Mootori olemasolul häälesta

turvakardina ülemine ja alumine

piirasend. 

Vaata elektriühenduse juhend

ja lõppasendiste seadistamise

õpetus paigaldusjuhendi

järgnevatel lehekülgedel

8. Paigalda rullikate 9.a.Väntajami korral vändahoidik 9.b. Lintajami korral lindikassett
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Elektriajami ühendamine.

Toide 230V  50Hz

Kaitse  10A

Mootori lõppasendite häälestamine kruvidega.  Mootorid  Simu T5 , Simu T6 ja Simu T8

M-V     Alumise lõppasendi seadistamise kruvid sõltuvalt mootori käelisusest M-P

M-V     Ülemise lõppasendi seadistamise kruvid sõltuvalt mootori käelisusest M-P

Seadistamine
Alumine lõppasend :  1. hoides lülitit vajutatuna sõiduta turvakardin alumisse lõppasendisse. Kui mootor peatub enne 

alla jõudmist, keera ÜLEMIST kruvi + suunal, kuni turvakardin on alumises asendis ja linale mõjub kerge survejõud.

2. Kui turvakardin jõuab alla, kuid ei lülita ennast välja, keera kruvi - suunal ja proovi uuesti seni, kuni mootor lülitab

ennast välja enne kui alla jõuab, seejärel pöördu punkt 1 juurde tagasi ja alusta uuesti.

Ülemine lõppasend :  1. hoides lülitit vajutatuna sõiduta turvakardin ülemisse lõppasendisse. Kui mootor peatub enne 

üles jõudmist, keera ALUMIST kruvi + suunal, kuni turvakardin on ülemises asendis selliselt, et viimane riba on veel

juhtsiinide vahel.  

2. Kui turvakardin jõuab üles, kuid ei lülita ennast välja, keera kruvi - suunal ja proovi uuesti seni, kuni mootor lülitab

 ennast välja enne kui üles jõuab, seejärel pöördu punkt 1 juurde tagasi ja alusta uuesti.
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