UPOZORNĚNÍ

5 LET ZÁRUKA

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčkách z tahových
šňůr, řetízků a vnitřních ovládacích šňůr. Šňůry je třeba
udržovat z dosahu dětí, aby se zabránilo uškrcení nebo
zamotání. Krk dítěte se může do šňůry zamotat. Postele,
dětské postýlky a nábytek je třeba umístit dále od šňůr pro
ovládání zakrytí oken. Šňůry se nesmí vzájemně spojovat.
Je třeba zajistit, aby se šňůry do sebe nezamotaly a
nevytvořily smyčku.

Žaluzie LEHA představují rakouský výrobek špičkové kvality.
Díky maximálně přesnému zpracování a kontrole dokáže
LEHA garantovat, že každý vyrobený kus odpovídá těm
nejvyšším nárokům. Při správné montáži a obsluze Vám
tento výrobek bude přinášet radost po mnoho let. V případě
výskytu jakýchkoliv závad se prosím obraťte na svého
odborného prodejce.

Návod k montáži a obsluze

ŽALUZIE
16 mm nebo 25 mm
se šňůrou a naklápěcí
tyčí nebo monocommand

Tahová šňůra + naklápěcí tyč
Pro minimalizaci nebezpečí úrazu
doporučujeme použít náš naviják na šňůru,
který namontujte min. 1,5 m nad úrovní
podlahy.
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Pro minimalizaci nebezpečí úrazu
doporučujeme použít náš hák na řetízek, který
namontujte min. 1,5 m nad úrovní podlahy.

l i tä t · i n ö
s

monocommand

Přejeme Vám mnoho radosti
a potěšení
přímo do šikmé zasklívací lišty

Péče dle návodu pro péči a údržbu
Materiál není nutné brát do ruky. Při běžném znečištění
(prach) se jednoduše očistí měkkým hadříkem nebo
štětcem.

www.leha.at

MONTÁŽ
Nejdříve namontujte držáky. První držák by měl být
umístěn mezi mechanikou navíjení pásky a naklápění,
protože vnitřní žaluzie LEHA se musí pohybovat volně a
bez omezení. Druhý držák je umístěn na opačné straně,
zhruba na stejnou vzdálenost od konce žaluzie. U větších
žaluzií se dodávají více než 2 držáky. Všechny držáky
montujte opticky pravidelně. U větších látek je užitečné,
umístit na straně ovládání 2 držáky blíže u sebe.

Nyní podržte žaluzii i s nasazenými držáky u horní drážky
skla a vyznačte si polohu přišroubování držáků pro
následnou montáž vč. vyrovnávacích klínků. (Na každý
držák se dodávají 2 ks).

Obr. 1
Okno

Obr. 2
Upínací kozlík
našroubujte uvnitř
skla a zavěste
vodicí lanko

Vodicí lanko
zastrčte do
aretace a
zašroubujte.

OVLÁDÁNÍ

Otevřete držák. Horní profil pevně natlačte otvorem
nahoru a zafixujte páčkou pod lemem.

Tahová šňůra + naklápěcí tyč
Tahová šňůra + naklápěcí tyč
Šňůrami lehce zatáhněte směrem ke
středu žaluzie, můžete ji otevírat
nebo zavírat. Mírným tahem k
vnějšímu okraji se žaluzie zafixuje
v jakékoli požadované poloze.
Pro otevírání a zavírání nastavte
lamely co nejvíce vodorovně.
Naklápěcí tyčí lze žaluzie LEHA
mírně naklápět do libovolné Naklápěcí
tyč k
polohy.
naklápění

Kolmo pod něj přeneste pomocí vrtací šablony na zasklívací
lištu polohu otvorů pro šrouby. Pak našroubujte oba
upínací kozlíky (spárou ven, obr. 1). Spusťte žaluzie, vodicí
lanko navlečte do první trubičky a zašroubujte malým
šroubovákem (obr. 2). První trubičku zasuňte do aretační
patky a druhou trubičku zafixujte na lanku tak, aby bylo
napnuté. Trubičku zavěste do druhé aretační patky.
Poloha šroubů
Vrtací šablona

Ovládání řetízkem
Otevírání, zavírání a naklápění
lamel pomocí řetízku.

Ovládací šňůra
k otevírání a
zavírání

