
SKYLIGHT

ec ht e ha nD werksq
u

a
litä

t · in
 ö

sterreich gefertigt · f
ein

st
e 

m
a

te
r

ia
l i

en
 ·

jahre gar antie

Péče o Plisé a Duette®

Dle přiloženého 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.  

        POZOR 
        Zatemňovací látky nelze prát.B!

Plisé a Duette®

typ skPlOu a skDuOu

www.leha.at

návod k montáži a obsluzeOVlÁDÁnÍ

Pro otevírání a zavírání stačí posouvat úchytným profilem 
nahoru a dolů. Výrobky pro střešní okna namontované na 
těžko přístupných místech lze otevírat a zavírat ovládací 
tyčí. tyč pasuje do úchytného profilu, takže otevírání i za-
vírání je naprosto snadné.

5 let ZÁruka

Žaluzie Leha Skylight Plisé a -Duette® do střešních 
oken 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 výro-
bek bude přinášet radost po mnoho let. V případě výskytu 
jakýchkoliv závad se prosím obraťte na svého odborného 
prodejce.

Přejeme Vám mnoho radosti a potěšení.



DemOntÁŽ
· Výrobek zavřete.
· Připevněte transportní klipy na dolní a horní profi l.
· Zasuňte za žaluzii šroubovák a mírným pootočením ji 
 vytlačte z koncovky bočního vedení.
· Omotejte šňůry kolem transportního klipu.
· Opakujte tyto kroky i na druhé straně.
· Odstraňte šrouby z bočních vedení, pak boční vedení sa
 motná a nakonec šrouby z koncovek.

POZOR
Výrobek musí zůstat v zavřeném stavu a transport-
ní klipy se prozatím nesmí odstraňovat. (transportní 
klipy uschovejte pro případnou pozdější demontáž).
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Zavěšení výrobku do bočních vedení
· Držte výrobek v šikmé poloze a vložte jazýčky koncovek 
 do spár bočních vedení.
· Výrobek vodorovně zavěste do bočních vedení.

Našroubování bočních vedení na rám

Použijte na každý otvor v bočním vedení jeden šroub. Dbej-
te na to, aby se šňůry v žádném případě nedostaly mezi 
boční vedení a rám.

Při montáži oken 
Velux se musí 
nejdříve odstranit 
oba montážní 
klínky!
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Upevnění výrobku do bočních vedení

· Vtlačte žaluzie do bočních vedení – začínejte nahoře.
· jednu ze šňůr odmotejte z transportního klipu. 
· tlačte žaluzii do dolní části bočních vedení. 
· Opakujte kroky 1 až 3 na druhé straně. 
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mOntÁŽ
PŘÍPRAVA MONTÁŽE

Odstraňte ze střešního okna všechny držáky a jiné překážky, 
které by mohly bránit montáži.


