
Návod k montáži a obsluze

OBJEKTOVÁ
ROLETA 
Typ "OBRO"

5 LET ZÁRUKA

Objektové rolety 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.

Péče dle návodu pro péči a údržbu
Materiál není nutné brát do ruky. Při běžném znečištění se
jednoduše setře na vlhko nebo teplým roztokem jemného
pracího prostředku, příp. okartáčuje dle kolekce LEHA. 

s ovládáním řetízkem, klikou nebo
elektrickým pohonem

PR AVÁ RUČNÍ KVALITA
 · V

Y
R

O
BEN

O V RAKOUSKU · N
EJF

AJN
ĚJ

ŠÍ
 M

A
TE

RI
ÁLY

 ·

LET ZÁRUKA

www.leha.cz

Přejeme Vám mnoho radosti
a potěšení
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Zavěšení rolety
Zahákněte kazetu do montážních držáků. 

Montáž držáků
Oba přiložené klipy přišroubujte do požadované polohy.
Pomocí vodováhy vyrovnejte držáky do roviny, na obou
stranách 6,5 cm od konce rolety. 

Montáž na strop

Montáž na stěnu

Nyní zatlačte spodní částí kazety proti držákům,  
dokud kazeta slyšitelně nezacvakne. 

DEMONTÁŽ
Odstranění kazety
Na odstranění kazety budete potřebovat plochý šroubovák.
Zasuňte jej mezi držák a kazetu a otočte o 45°.

Otevření revizního víka
Pomocí šroubováku odstraňte koncovky.

Otočte krycí profil směrem dolů a odstraňte jej. 

Montáž úzkých bočních profilů
Umístěte klip pro úzký boční profil tak, aby nahoře
lícoval s kazetou a dole s naměřenou výrobní výškou.
Boční profily nasaďte zepředu a slyšitelně zacvakněte.
Použijte všechny přibalené klipy. 

Montáž širokých bočních profilů
Umístěte klip pro široký boční profil 75 mm pod kazetu
(X), aby dole lícoval s naměřenou výrobní výškou (od
středu vývrtu po výrobní výšku 28 mm). Boční profily
nasaďte zepředu a slyšitelně zacvakněte. Použijte
všechny přibalené klipy. 
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OVLÁDÁNÍ
Ovládání řetízkem

Ovládání klikou

Ovládání elektrickým pohonem

MONTÁŽ


