UPOZORNĚNÍ

5 LET ZÁRUKA

- Malé děti se mohou uškrtit ve smyčkách z tahových šňůr,
řetízků a vnitřních ovládacích šňůr.
- Šňůry je třeba udržovat z dosahu dětí, aby se zabránilo
uškrcení nebo zamotání. Krk dítěte se může do šňůry
motat.
- Postele, dětské postýlky a nábytek je třeba umístit dále
od šňůr pro ovládání zakrytí oken.
- Šňůry se nesmí vzájemně spojovat. Je třeba zajistit, aby
se šňůry do sebe nezamotaly a nevytvořily smyčku.

LEHA TwinRollo představuje 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.

Návod k montáži a obsluze

TwinRollo
Typ DORO

Pro minimalizaci nebezpečí úrazu
doporučujeme použít náš hák na řetízek, který
namontujte min. 1,5 m nad úrovní podlahy
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TwinRollo se standardně dodává s bočním kuličkovým
řetízkem. Díky jeho samosvornému mechanizmu se roleta
zastaví v jakékoli požadované výšce. Látka je upevněna jak
v hliníkové trubce, tak v čelním profilu a přes dvoudílný dolní
profil se pomocí válečku a závaží buď navíjí, nebo odvíjí.

Přejeme Vám mnoho radosti
a potěšení

s kazetou

www.leha.at

MONTÁŽ
Montáž na strop
Přišroubujte přiložené držáky klipů ke stropu, tak aby bílý
posuvník ukazoval směrem do místnosti.

DEMONTÁŽ
Montáž na stěnu
Přišroubujte přiložené držáky klipů ke stěnovým držákům,
tak aby bílý posuvník ukazoval směrem do místnosti, a
připevněte stěnové držáky ke stěně pomocí přiložených
šroubů.

POZOR! Šroub upevňujte
odspodu (viz obr.)

Zahákněte kazetu rolety u držáků klipů a tlačte ji vzhůru.
Kazeta slyšitelně zacvakne. Dodržujte odstup od stěny
13 mm.

Pak přes upevňovací šrouby nasuňte krytku.

Nyní dodržujte stejné montážní kroky jako při montáži na
strop.

Pro demontáž zatlačte bílý posuvník a sejměte kazetu
rolety.

