
Návod k montáži a obsluze

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

5 LET ZÁRUKA

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

přímo do rovné zasklívací lišty
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Přejeme Vám mnoho radosti 
a potěšení

Naklápěcí 
tyč k naklápění

Ovládací šňůra k 
otevírání a zavírání

OVLÁDÁNÍ

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 polohy.
 

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

Ovládání řetízkem

Otevírání, zavírání a 
naklápění lamel pomocí 
řetízku.



Dann schrauben Sie die beiden Spannböcke an — Schlitz 
muss außen sein (Abb. 1). Jalousie senken, Spannseil in 
den ersten Arretierring einfädeln und mit kleinem Schrau-
benzieher festschrauben (Abb. 2) und anschließend in die 
Fußplatte stecken. Zweiten Arretierring so am Seil fixieren, 
dass das Seil spannt und in den zweiten Spannbock ein-
hängen. 

Nejdříve namontujte držáky. První držák by měl být um-
ístěn mezi mechanikou navíjení pásky a naklápění, pro-
tože 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. 

Nasení držáků do horní lišty

MONTÁŽ
Nyní podržte žaluzii i s nasazenými držáky u horní drážky 
skla a vyznačte si polohu přišroubování držáků pro násled-
nou montáž vč. vyrovnávacích klínků. 

Montáž držáků

Otevřete držák. Horní pro-
fil pevně natlačte otvorem 
nahoru a zafixujte páčkou 
pod lemem.

Upevnění bočního vedení
Senkrecht darunter übertragen Sie mit Hilfe der Bohrscha-
blone die Schraublöcher auf die Glasleiste.

Obr. 1

Obr. 2

Okno


