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roletovou technikou

Návod k montáži a obsluze

ROLETA S 
ŘETÍZKEM 
KKRO37 & KKRO37MET

5 LET ZÁRUKA

Rolety LEHA s řetízkem 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.

KKRO37 KKRO37MET

OVLÁDÁNÍ

Ovládání je velmi snadné a pohodlné. Tahem za přední řetí-
zek se látka pohybuje vzhůru, tahem za zadní řetízek dolů. 
Roleta se zastaví v jakékoli ožadované výšce

nahorudolů

Látka na straně okna    

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

www.leha.at

Přejeme Vám mnoho radosti 
a potěšení.



MONTÁŽ
Montáž rolet LEHA je velmi snadná, spočívá v připevnění 
obou držáků. Rolety se dodávají komplet včetně držáků a 
upevňovacího materiálu.
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Klip pro montáž na 
stěnu nebo na strop
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Montáž upevňovacích držáků
Držáky montujte na strop nebo na stěnu. První upevňovací 
držák namontujte ca. 6 cm od bočního okraje. Širší rolety 
se musí upevnit pomocí tří i více držáků, přičemž třetí a 
čtvrtý se musí vždy umístit mezi oba vnější.
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Montáž rolety
Nasaďte montážní profil horním okrajem do klipů. Dolní 
okraj montážního profilu vmáčkněte do klipů, dokud 
nezacvakne.
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DEMONTÁŽ
Zasuňte mezi montážní klip a montážní profil šroubovák a 
tlačte, dokud se dolní okraj profilu neuvolní z klipu.

Co dělat,...
• když se roleta navíjí šikmo?
Zkontrolujte, zda je roleta ve vodorovné poloze, a případně 
opravte polohu držáků.

 • když roleta zadrhává? 
Zkontrolujte, zda má hřídel dostatečnou vůli mezi držáky.

MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Napnutí lanka

Připravené k montáži:

Napínací držák na 
stěnu

Držák lanka do 
okenního výklenku

Upínací patka do 
okenního rámu


