Ovládání

Montáž
Napínané trojúhelníkové plisé

Ovládání šňůrou:

Montáž – Ovládání – Údržba

zpevňovací lišta

Stropní okna, plafondy a
zimní zahrady

Plisé s ovládáním šňůrou se vytahují
nebo spouští taháním za ovládací
šňůru.

horní profil

klip

koncovka drátu

boční profil

ovládání šňůrou

P3100
P3300 - P3362
P3302 - P3363
P3400 - P3462

Elektromotor:
24 V

Plisé s ovládáním motorem. Řiďte se
montážním návodem pro elektroinstalace.

dolní profil

Typy
P3431 - P3463
P3500 - P3562
P3502 - P3563

Namontujte klipy dolů a zaklapněte dolní profil.
Sešroubujte klipy s montážní lištou a nastavte úhel sklonu ramen lišty.
Montážní lištu umístěte vodorovně do nejvyššího bodu a namontujte.
Namontujte klipy pro boční profil. Zaklapněte horní profil do montážní
lišty. Zaklapněte boční profily a úhlovým šroubovákem vyrovnejte
napnutí drátu.

Ovládání úchytem:
klip

Napínané plisé se vytahuje nebo
spouští posunutím úchytu,
popř. pomocí ovládací tyče.

klip

poloha klipů
a koncovek
drátu

Ovládací tyč nasaďte na úchyt.
úchyt

koncovka drátu

ovládací tyč

Vážený zákazníku,

Údržba
Klika:
Plisé s ovládáním klikou se vytahuje nebo
spouští otáčením klikou nebo pomocí
motorové tyče.
Nasaďte kliku nebo motorovou tyč
převodový mechanismus
na výstup pro kliku.
motorová tyč
ruční klika

Naše látky jsou antistatické a proto odolné vůči prachu a nečistotám.
Občasné vykartáčování měkkým kartáčem nebo prachovkou je zpravidla
dostačující.
Další informace najdete v návodu na praní.
Důležité: Převodovka řetízku je bezúdržbová a nesmí se mazat olejem.

toto plisé bylo vyrobeno na míru speciálně pro Vaše potřeby.
Kvalitní materiály a dokonalý design zaručují dlouhou životnost a
přinášejí radost ze zakoupeného výrobku.
Prosím, před montáží si pečlivě přečtěte následující pokyny.
Váš výrobce plisé

Montáž

Montáž
Při montáži standardních profilů a profilů pro ovládání motorem nebo
řetízkem dbejte na to, aby vzdálenost mezi klipem a koncem plisé byla
50 nebo 65 mm. Pro každou šňůru nebo otvor použijte jeden klip.

Clip

50

50

Nastavení napínacího drátu

Upozornění:
Dbejte na to, aby mezi plisé a okenním sklem byla dodržena vzdálenost minimálně 100 mm a byla tak zaručena dostatečná cirkulace
vzduchu. Zohledněte rovněž ventilační otvory.
Při nedostatečné cirkulaci vzduchu může docházet ke kumulaci tepla a
vznikat sražená voda.
Neposkytujeme záruku na plisované látky poškozené sraženou vodou
a hmyzími exkrementy.

Konečné napnutí drátu se provádí
po montáži plisé.
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min. 100 mm

20

34,5

65

plisé

profil pro motor/řetízek

®

*všechny míry v mm
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Příslušenství
svěrka s klipem

Montáž:

25

šroub slouží k fixaci
svěrky v montážním
profilu
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Profil nasaďte do přední hrany klipu a zatlačte dovnitř (dokud se neza-

montážní profil
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klapne).
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mntážní úhelník
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klip

konce drátu

příložka

Montáž pomocí montážního profilu
sklo

U plisé s větším počtem drátů opakujte kroky 2 – 6.
100
min.

Upozornění: Dráty napínejte rovnoměrně.

mm

Demontáž
100
min.

Zatlačte příložku klipu nahoru, abyste profil mohli z klipu vyjmout.

1.
Montáž plisé.
2.
Zajistěte konec drátu kleštěmi nebo rukou.
3.
Lehce povolte šroub (úhlovým klíčem směrem doleva).
4.
Napněte drát (kleštěmi nebo rukou).
5.
Utáhněte šroub (úhlovým klíčem směrem doprava).
6.
Konečné napnutí drátu se docílí dalším utahováním
koncovky drátu.

svěrka s klipem

mm

montážní úhelník

montážní profil

