5 LET ZÁRUKA

Návod k montáži a obsluze

Rolety LEHA na řetízek 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.
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Přejeme Vám mnoho radosti
a potěšení.
S montážním profilem

www.leha.at

MONTÁŽ
Zavěšení rolety

Klippro montáž na strop

Co dělat,...
• když se roleta navíjí šikmo?

LuxaflexS2
LuxaflexS2
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Kette anpassen/kürzen und Stopper setzen

opravte polohu držáků.

Damit das Rollo nicht zu weit von der Welle abrollt und/oder auf
der Fensterbank aufliegt: Stopper setzen.
3.1. Rollo auf gewünschte Länge abrollen.
3.2. Stopper direkt unter dem Einlass ins Getriebe an die
Kette clipsen.

Klippro montáž
na
stěnu
Pour
que
le store ne se déroule pas trop loin de l’arbre et/ou ne

repose pas sur le rebord de la fenêtre: mettez en place un butoir
3.1. Déroulez le store à la longueur voulue
3.2. Pincez le butoir sur la chaîne directement sous l’accès à
l’engrenage

• když roleta zadrhává?
1.
Zu lang?:
Kette kürzen!
Trop long?:
Raccourcir
la chaîne!

DEMONTÁŽ

LuxaflexTS2 Leveler
LuxaflexTS2 Leveler

Montáž klipů

Zkontrolujte, zda je roleta ve vodorovné poloze, a případně

3

Ajuster/attacher la chaînette et placer le butoir

Demontage
Démontage

Zkontrolujte, zda má hřídel dostatečnou vůli mezi držáky.

2.

MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Svírací nalepovací držák

Demontage Deko-Kappe
Démontage du cache de décoration
pro plastová

Nachträgliche Höhenjustierung!
Innensechskant 2,5 mm
bei Bedarf verwenden.
Ajustement ultérieur de la hauteur!
Si nécessaire, utiliser un tournevis
dbejte
na to,
byly
à six pans
creuxaby
de 2,5
mm.

Vyrovnejte klipy pomocí vodováhy a
na obou stranách vzdálené 6 cm od okraje.
Bezpodmínečně použijte všechny přibalené klipy

ca. 6 cm

Bedienung
Commande

max. 110 cm

max. 110 cm

ca. 6 cm

Seitenwechsel der Bedienung
nicht möglich.
Changement du côté de
commande pas possible.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Anbringen und
Veuillez lire cette notice attentivement avant la pose et
der Benutzung der Vorrichtung aufmerksam durch und
l’utilisation de cet équipement et procédez au montage
conformément aux consignes. Un montage non approprié
montieren Sie diese entsprechend. Kinder können sich
représente un risque d’étranglement pour les enfants.
strangulieren, wenn die Vorrichtung nicht ordnungsgemäß
Veuillez conserver cette notice en cas de besoin.
montiert wird. Bitte diese Anleitung für spätere BedarfsL’utilisation d’équipements de sécurité supplémentaires
fälle aufbewahren. Die Verwendung zusätzlicher Sicherpermet certes de diminuer le risque d’étranglement, mais
heitseinrichtungen hilft, das Strangulationsrisiko zu ver-

okna

