OVLÁDÁNÍ

5 LET ZÁRUKA

Ovládání pomocí madel na horním nebo dolním profilu. Plisé nebo Duette se automaticky zastaví v jakékoli
požadované poloze (nahoře, dole, uprostřed atd.).

LEHA Plisé a Duette představují rakouské výrobky 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

PLISSEE
& DUETTE
Typ VOU
pro úzkou zasklívací lišt
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Přejeme Vám mnoho radosti
a potěšení
Montáž 9 přímo do zasklívací lišty

Péče dle návodu pro péči a údržbu
Informujte se prosím u svého odborného prodejce ohledně
typu Vašich konkrétních látek a případně si tento údaj
poznamenejte do návodu pro péči a údržbu.
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ACHTUNG
Zatemňovací látky nelze prát.

www.leha.at
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MONTÁŽ

Montáž držáků
nahoře a dole

DODRŽUJTE PROSÍM TYTO POKYNY:
-- Žaluzie Plisé příp. Duette mají vestavěné pružiny, které
zajišťují, aby se žaluzie zastavily v jakékoli požadované
výšce.
-- Proto žaluzie dosáhnou objednané výšky až ve
smontovaném stavu.
-- Při rozbalování nepoškoďte výrobek ostrým nožem
– zvláště prosím neprořezávejte okolo omotané šňůry.
-- Montáž šroubů: Používejte šroubovák o velikosti 2
(POZIDRIVE). Nepoužívejte akušroubovák!
-- Používejte pouze společně dodávané originální šrouby.

B!

Pořadí montáže upínacích patek
Dejte pozor, aby byl profil s magnety nahoře! Magnety
slouží ke stabilnímu upevnění.

POZOR:
Měřicí a montážní bod musí být stejný.

Magnet
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Počet dílů

DEMONTÁŽ

22,5

22,5

24,5

2 ks

5

21,

Napínací šňůry držte vodorovně směrem vzhůru a
kontrolujte, aby se do sebe nezamotaly.
Pak přes šroubovací díl nasuňte upínací patku.

24,5

5

21,

2 ks
Držák 29.7999 pro nahoře a dole
(obr. ukazuje dolní držák)

2
1

Upínací patky
1 vysuňte ze
šroubovacích dílů
směrem 2 dovnitř.

