
 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU ROLETY 

 

 
Fotografie i rysunki przedstawiają model N35 ale instrukcja dotyczy również innych modeli rolet oferowanych przez 

Locksystem. 

 

 

 



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU 
 

Upewnij się, że przed montażem systemu rolet N35 wykonałeś następujące czynności: 

 Dokładnie przeczytaj podaną „INSTRUKCJĘ MONTAŻU” 

 Ostrożnie otwórz opakowanie i wyjmij zawartość 

 Sprawdź, zgodnie z listą na opakowaniu, że wszystkie części zostały dostarczone (patrz rys.1) 

UWAGA: Narzędzia montażowe nie są dołączane 

 Sprawdź części czy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu 

 W przypadku odnotowania uszkodzeń wynikłych podczas transportu należy w przeciągu 24 

godzin złożyć reklamację wraz z dokumentacją zdjęciową do Locksystem. 

W razie stwierdzenia uszkodzenia uszkodzenia lub wgłębienia na powierzchni 

niektórych listew można wykorzystać uszkodzone listwy i zamienić je z górnymi 

listwami. Pierwsze 4-6 górnych listew jest niewidocznych gdy element ruchomy rolety 

jest w pozycji zamkniętej.  

 

ELEMENTY ROLETY ALUMINIOWEJ N35 
 

 

 

Rys. 1 LISTA CZĘŚCI 



 
 

PROCEDURY MONTAŻU 
 

Zaleca się, aby wszystkie elementy rolety zostały ustawione w ich zamierzonym, 

docelowym położeniu, aby otwory montażowe były oznaczone i wstępnie nawiercone 

przed ostatecznym montażem. Najbardziej efektywna kolejność montażu znajduje się 

poniżej: 

 Płyty mocujące / Wsporniki Bębna 

 Sprężyna przeciwwagi 

 Element ruchomy rolety 

 Profil dolny z uszczelką 

 Prowadnice boczne 

 Profil Górny z uszczelką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zainstaluj płyty mocujące (Wsporniki Bębna) 
 

 
Rys. 2 Instalowanie płyt mocujących    Rys.3: Widok przekroju 

 

A. Weź prawą płytę mocującą i umieść ją w proponowanej pozycji montowania. Tylna część 

płyty mocującej powinna przylegać do wewnętrznej strony ramy rolety.  

B. Górna krawędź płyty mocującej musi być umieszczona najwyżej jak to możliwe lub w 

najwyższym niekolidującym punkcie sufitu. (patrz rys. 2 powyżej) 

C. Należy zapewnić 10 mm odstęp od tylnej krawędzi płyty mocującej do wewnętrznego lica 

maskownicy tylnej ściany (patrz rys. 3 powyżej) 

D. Kiedy płyta mocująca znajdzie się w prawidłowej pozycji do montażu, zaznacz otwory 

montażowe w odpowiednich miejscach na głównej ramie rolety. 

E. Odłóż prawą płytę montażową i powtórz analogicznie czynności od A do D z lewą płytą.  

F. Wywierć zaznaczone w kroku E otwory używając 6 mm wiertła aby dopasować złącza 

śrubowe ze stali nierdzewnej. Nie należy używać standardowych aluminiowych nitów. 

G. Gdy otwory będą wywiercone zabezpiecz płyty mocujące we wstępnie ustalonym położeniu. 

 

Opcja mocowania płyt mocujących. 

Płyty mocujące mogą być przyspawane do głównej ramy rolety jeśli preferujesz takie rozwiązanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Zainstaluj sprężynę przeciwwagi 
 

Przed zainstalowaniem przeciwwagi upewnij się że płyty mocujące są zamontowane 

prawidłowo i zabezpieczone w odpowiedniej pozycji.  

 

A. Weź tubę przeciwwagi i włóż dwie kwadratowo zakończone osie w uchwyty w kształcie litery 

U.  

UWAGA: Strzałki na nalepce tuby przeciwwagi powinny być skierowane W GÓRĘ (Patrząc ze 

środka komory głównej pojazdu na zewnątrz). 

B. NIE USUWAJ KOŁKA W TUBIE SPRĘŻYNY PRZECIWWAGI. KOŁEK TRZYMA NACIĄG 

WEWNĘTRZNEJ SPRĘZYNY PRZECIWWAGI. 

C. Zabezpiecz ośkę sprężyny przeciwwagi zawleczkami (w zestawie) instalując je w górnym 

otworze uchwytu w kształcie litery U. Dzięki temu tuba sprężyny przeciwwagi będzie 

zabezpieczona przed wysunięciem się z uchwytu. 

D. Przeciwwaga może być też zabezpieczona poprzez użycie opcjonalnych otworów pod śruby. 

Użyj standardowych sześciokątnych śrub by je wykręcić poprzez oś przeciwwagi. (konieczne 

będzie wywiercenie otworu w osi) 

 

 

 

 

 



3. Zainstaluj element ruchomy rolety (żaluzję) 
 

Przed zamontowaniem elementu ruchomego rolety upewnij się, że został sprawdzony 

czy nie posiada żadnych uszkodzeń na listwach i w razie potrzeby przenieś uszkodzoną 

listwę na górną niewidoczną część elementu ruchomego rolety. 

 

A. Odwiń ruchomy element rolety na całej długości i wsuń ją na nylonowe kółka i rozciągnij w 

kierunku bębna rolety (tuby przeciwwagi). 

 

Rys. 5 Nawijanie elementu ruchomego rolety na nylonowe kółka i tubę przeciwwagi 

B. Gdy element ruchomy rolety jest już przewieszony przez tubę przeciwwagi zostaw element 

ruchomy rolety zawieszony luźno. Połącz jego górną część z tubą przeciwwagi używając 

załączonych nylonowych pasków łącznikowych. 

C. Dokładnie mocuj element ruchomy rolety. Powoli i delikatnie obracaj tubą przeciwwagi 

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aby usunąć kołek utrzymujący naciąg sprężyny 

przeciwwagi 

UWAGA: Gdy kołek utrzymujący naciąg sprężyny (zawleczka napinacza) zostanie usunięty 

sprężyna przeciwwagi będzie chciała zrolować element ruchomy rolety. Ostrożnie 

wprowadzaj element ruchomy rolety umożliwiając sprężynie nawinięcie go.  

D. Gdy element ruchomy rolety zostanie już nawinięty na przeciwwagę dolna szyba powinna 

spoczywać tuż pod pokrywą płyty czołowej.  

 



 

Rys. 6: Łączenie elementu ruchomego rolety nylonowymi paskami łącznikowymi z przeciwwagą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Zainstaluj profil dolny z uszczelką (próg rolety) 
 

Profil dolny z uszczelką jest instalowany po to by zabezpieczyć komorę wewnętrzną pojazdu przed 

zaciekaniem wodą deszczową. Jeśli podłoga zabudowy jest płaska bez żadnego wbudowanego 

stopnia wtedy jest możliwe zainstalowanie profilu dolnego (zamiast wbudowanego stopnia) 

A. Umieść dolny profil na podłodze komory wewnętrznej pojazdu.  

B. W razie potrzeby nawierć otwory mocujące na wygięciu mocującym (zapięcie wpustu) 

C. Ostrożnie przyklej dwustronną taśmę 3M dołączoną do zestawu na wewnętrzną część profilu 

dolnego przylegającą do ramy komory wewnętrznej pojazdu (Patrz rys. 8) 

D. Ostrożnie usuń folię PCV zabezpieczającą taśmę 3M i przyłóż profil dolny do przedniej części 

ramy komory wewnętrznej pojazdu (ściana zewnętrzna) 

E. Sprawdź ustawienie profilu dolnego względem ramy komory wewnętrznej pojazdu, jeśli 

będzie taka potrzeba wyrównaj jego ustawienie. 

F. Mocno przyciśnij przód profilu dolnego do przedniej części ramy komory wewnętrznej 

pojazdu aby go przykleić. 

 

Rys. 7: Instalowanie profilu dolnego z uszczelką 

 

 

 

 

 

 

 



5. Zainstaluj prowadnice boczne  
 

A. Delikatnie przysuń lewą prowadnicę do ściany komory wewnętrznej pojazdu lub rantu rolety 

B. Włóż dolny koniec rolety w tor prowadnicy. 

C. Gdy dolny koniec będzie już włożony powoli przesuń prowadnicę z powrotem w pozycję 

pionową. 

D. Powtórz czynności A-B z prawą prowadnicą. 

E. Dopasuj prowadnice i przykręć śrubami do ścian komory wewnętrznej pojazdu lub ramy 

rolety. 

 

Rys. 8: Ustawianie prowadnic w prawidłowej pozycji 



 

Rys. 9: Mocowanie prowadnic bocznych 

Gdy prowadnice zostały zamontowane w prawidłowej pozycji roleta jest już gotowa do użytku. 

Pociągnij roletę w górę i w dół aby sprawdzić naciąg sprężyny przeciwwagi. Jeżeli czujesz, że roleta 

zamyka się ze zbyt dużym oporem, lub sama się podnosi, naciąg sprężyny przeciwwagi może 

wymagać regulacji. (sprawdź instrukcję regulacji sprężyny przeciwwagi w razie potrzeby – rozdział 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Zainstaluj profil górny 
 

Przed zainstalowaniem profilu górnego zmierz wymiary otworu i przytnij profil górny aby pasował do 

szerokości otworu. 

A. Najpierw zmierz wymiary samego otworu. Odpowiednia długość cięcia uszczelki okapnika 

może być obliczona w następujący sposób: 

DŁUGOŚĆ USZCZELKI OKAPNIKA (mm) = SZEROKOŚĆ OTWORU (mm) + 14mm 

B. Przytnij główną uszczelkę i uszczelkę okapnika do takich samych wymiarów. 

C. Dotnij oba końce głównej uszczelki po 30 mm z każdej strony. Włóż uszczelkę okapnika i 

główną uszczelkę do profilu (patrz rys. 10) 

D. Umieść profil w odpowiedniej pozycji do montowania. Zaznacz i nawierć otwory montowania 

w razie potrzeby. Zamocuj profil górny używając nitów CSK tak jak pokazano na rys. 11 – 

Można użyć dodatkowych nitów do przymocowania w razie potrzeby. 

 

Rys. 11: Instalowanie profilu górnego 

 

 

 

 

 

 



7. Instalowanie blokad przesuwania rolety (blokady zatrzaskowe 
 

A. Przy zamkniętej do końca rolecie i dolnej uszczelce przylegającej do powierzchni panelu 

dolnego (progu rolety), ustaw blokady w odpowiedniej pozycji i zaznacz ich pozycję do 

montowania. 

B. Szczelność dopasowania drążka przesuwającego roletę po zamknięciu go w blokadach zależy 

od wysokości na jakiej umieszczone zostały blokady. Mierząc od dolnej krawędzi blokady do 

górnej powierzchni panelu dolnego dopasowanie drążka będzie następujące: 

17mm = Luźny montaż  

15mm = Dopasowany montaż 

12mm = Ścisły montaż 

C. Gdy otwory zostały już zaznaczone, nawierć otwory używając 5mm wiertła. Przymocuj 

blokady używając nitów CSK. 

 

Rys. 12: Instalowanie blokad 

 

 

 

 

 

 



8. Regulacja sprężyny przeciwwagi 
 

Zanim spróbujesz wyregulować sprężynę przeciwwagi upewnij się, że przeczytałeś 

następujące instrukcje. To zapewni twoje bezpieczeństwo i ochroni wewnętrzne części 

przeciwwagi przed zniszczeniem. 

 

Wykrywanie usterek: 

1. Sprawdź ustawienie całej rolety aby upewnić się że ściany i ramy są prostopadłe do całego 

otworu. 

2. Sprawdź zainstalowanie głównej płyty żeby upewnić się że do siebie pasują. 

3. Przeciwwaga MUSI być wypoziomowana względem otworu głównego.  

4. Sprawdź szerokość elementu ruchomego rolety aby upewnić się że wewnątrz prowadnic są 

wystarczające odstępy. Jeżeli szerokość otwarcie się zwęża (ze względu na fabryczną 

produkcję), element ruchomy rolety będzie ocierać o wewnętrzną powierzchnię prowadnic, 

powodując tarcie. 

Czasami zdarza się, że sprężyna przeciwwagi może wymagać zmiany dopasowania jej naciągu aby 

wznowić funkcjonalność systemu rolety. Naciąg rolety został tak zaprojektowany aby być neutralny w 

każdej pozycji. Jeżeli otwarcie rolety wymaga nakładu bardzo niewielkiej siły i bardzo ciężko się ją 

zamyka to sprężyna przeciwwagi jest naciągnięta za mocno. Jeżeli otwarcie rolety wymaga nakładu 

bardzo dużej siły i podczas zamykania roleta często sama spada w dół to sprężyna jest naciągnięta za 

słabo.  

A. Duży otwór z wewnętrznym dostępem do przeciwwagi gdy roleta jest w pozycji zamkniętej.  

Mocno trzymaj rękami tubę przeciwwagi aby się nie obracała. Zdejmij paski łącznikowe i 

przekręć tubę jeden lub dwa razy (zgodnie z kierunkiem strzałki. Z powrotem przyłącz paski 

łącznikowe i sprawdź wyważenie rolety. Aby zmniejszyć naciąg sprężyny, powoli pozwól tubie 

obrócić się jeden lub dwa razy (kierunek przeciwny do strzałek). Z powrotem przyłącz paski 

łącznikowe i sprawdź wyważenie rolety. 

B. Mniejszy otwór bez dostępu do przeciwwagi od środka. 

Podwiń ruchomy element rolety do pozycji otwartej. Sięgnij do wnętrza komory głównej 

pojazdu i odepnij ruchomy element rolety od przeciwwagi i pozwól mu zwisać nisko do 

wnętrza komory głównej pojazdu. Uważaj aby nie dać mu się nawinąć z powrotem w górę.  

1. Umieść kołek na jednym z końców rdzenia poprzez oś aby utrzymać naciąg rolety. NIE 

USUWAJ OSI Z PŁYT MOCUJĄCYCH ANI ZAWLECZEK MOCUJĄCYCH OŚ DO 

KWADRATOWYCH UCHWYTÓW. 

2. Gdy kołek utrzymujący naciąg zostanie zabezpieczony w odpowiedniej pozycji, zdejmij 

paski łącznikowe z przeciwwagi. Mocno trzymaj tubę przeciwwagi i wyjmij kołek 

utrzymując naciąg. 

3. Aby zwiększyć naciąg przekręć tubą przeciwwagi w stronę którą wskazuje strzałka. Aby 

zmniejszyć naciąg przekręć w stronę przeciwną do strzałki. 

4. Ponownie włóż kołek utrzymujący naciąg i przyłącz paski łącznikowe do przeciwwagi. 

5. Gdy przeciwwaga zostanie połączona z elementem ruchomym żaluzji, trzymaj mocno 

element ruchomy i wyjmij kołek utrzymując naciąg pozwalając aby element ruchomy 

nawinął się z powrotem. 



C. Jeżeli nie będziesz mógł dostać się do przeciwwagi ani w sposób opisany w punkcie A ani B, 

będziesz musiał wyjąć prowadnice z otworu i później wyjąć cały element ruchomy rolety.  

1. Podwiń element ruchomy rolety do góry i wyjmij prowadnice boczne 

2. Odwiń ruchomy element z tuby przeciwwagi poprzez wyciągnięcie go z komory. Podczas 

ciągnięcia trzymaj mocno element ruchomy rolety i GO NIE PUSZCZAJ!. Gdy zostanie już 

zupełnie odwinięty powtórz kroki 1-5 z tej instrukcji aby z powrotem połączyć go z 

przeciwwagą.  

3. Włóż dolne końce prowadnic w tory prowadnicy i przymocuj je ponownie do ramy rolety 

lub ścian komory wewnętrznej pojazdu. 

 

JEŻELI PRZYPADKIEM WYPUŚCIŁEŚ NACIĄG SPRĘŻYNY PRZECIWWAGI, NIE PANIKUJ. 

CAŁOŚCIOWA ILOŚĆ PRZEKRĘCEŃ PRZECIWWAGI ABY PONOWNIE USTALIĆ NACIAG 

MOŻE BYĆ OBLICZONA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 

JEDEN PEŁNY OBRÓT TUBY PRZECIWWAGI NA 300MM WYSOKOŚCI OTWORU PLUS DODATKOWE 3 

OBROTY 

NA PRZYKŁAD: Wysokość otworu 1200mm 

Ilość obrotów = 1200mm/300mm = 4 obroty 

Całkowita ilość obrotów 4+3=7 obrotów wymaganych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Ogólne czyszczenie i konserwacja 
 

Zdarza się, że roleta stanie się zszarzała i brudna w zależności od tego na jakim terenie i w jakich 

warunkach była używana. Aluminiowa powierzchnia rolety jest albo anodowana albo wykańczana 

proszkiem. Taka powłoka sprawia że aluminium jest bardziej wytrwałe i odporne na gromadzenie się 

kurzu i brudu. Jeżeli jednak roleta będzie wymagała czyszczenia proszę skorzystać z następujących 

wskazówek odnośnie czyszczenia: 

1. Używaj roztworów na bazie wody z detergentami bez środków ściernych od mycia. 

2. Użyj miękkiej gąbki takiej jak do mycia samochodu aby umyć powierzchnię rolety. 

3. Nie używaj wysokociśnieniowego węża aby polewać roletę. 

4. Nie używać smarów w spreju Z WYJĄTKIEM sprejów na bazie silikonu. 

Aby nasmarować prowadnice ZAWSZE używaj spreju na bazie silikonu, NIE UŻYWAJ WD40 


