
Návod k montáži a obsluze

Kuličkový řetěz, páka nebo elektricky.

XL ROLETA

RO-AT5-1804

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ

Když není roleta přesně vodorovně, můžete nastavit 
výšku pomocí dodaného imbusového klíče.

Otočte nyní imbusový klíč doleva pro změnu 
nastavení výšky rolety nahoru a doprava pro 
nastavení výšky rolety dolů.
Když roletu nastavujete nahoru, můžete ji pro 
podporu přizvednout ještě i rukou.

Pro tento účel umístěte imbusový klíč do 
imbusového šroubu nosiče, viz obrázek.

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ

Napnutí lanka

Připraveno k montáži s použitím:

Upínací kozlík je 
montován na okenní 
rám (standard)

Upínací úhelník pro 
montáž na stěnu

Fixační krytka

5 LET ZÁRUKA

LEHA rolety jsou rakouské kvalitní výrobky. Díky přesnému 
zpracování a kontrole může LEHA zaručit, že bude každá 
žaluzie vyhovovat těm nejvyšším požadavkům. Při správné 
montáži a obsluze se z výrobku budete těšit celé dlouhé roky.
Pokud by se přesto vyskytla nějaká závada, kontaktujte 
prosím vašeho odborného prodejce.

PR AVÁ RUČNÍ KVALITA
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www.leha.cz

Přejeme Vám mnoho radosti
a potěšení



Přišroubujte přiložené nosiče do požadované polohy. 
Vyrovnejte je pomocí vodováhy.

MONTÁŽ

Demontáž = opačné pořadí

objednací šířka = montážní šířka (vnější hrana nosiče)

POZOR:
Bezpečnostní kolečko otočte až nadoraz ve směru 
hřídele rolety a za� xujte.

B!

a. montáž do niky
b. montáž ke stropu 
c. montáž na stěnu

objednací šířka = montážní šířka (vnější hrana nosiče)

2 Vložení spojovacího dílu

1 Montáž nosičů

Zavěšení rolety2

Ozubení vložte dle obr.      otočte o 10°a oba
bezpečnostní uzávěry zacvakněte dle obr. 
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Fixování rolety3

SPOJENÉ
ROLETY

1 Montáž nosičů

POZOR:
Bezpečnostní kolečko pro za� xování otočte až 
nadoraz ve směru hřídele rolety.

B!

1. Hřídel rolety potáhněte ven a podržte.
2. Otočte do požadované polohy (výšková rovnost).
3. Opět zacvakněte hřídel rolety.

4 Nastavení spojené rolety

5 Fixování rolety

Zavěšení rolety3


