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Obsługa

Czyszczenie plis

d)  Opuść plisę do połowy wysokości.
e)  Nasuń dolne buciki montażowe na podstawy  
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Plisę obsługuje się za pomocą uchwytów

Podstawa bucika

Dolny bucik 

“Click”
Bucik montażowy

Szanowny Kliencie,

dostarczony produkt wykonany jest z najwyższej 
jakości materiałów. Dzięki temu powinien 

perfekcyjnie funkcjonować, zdobić i osłaniać okna 
przez wiele lat.

Produkt objęty jest 2- letnią gwarancją producenta.

Deco-Sun
Ul. Mickiewicza 28, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

Prosimy przeczytaj uważnie instrukcję 
przed montażem.

Montaż powinien być wykonywany przez 
wykwalifikowanego montażystę.

Wadliwa instalacja może skutkować 
uszkodzeniem produktu lub grozi 

wypadkiem.

Informację o możliwości czyszczenia 
wybranej przez Państwa tkaniny 

uzyskać można u dealera 
u którego został zakupiony produkt.

Bezpieczne jest czyszczenie poprzez 
delikatne przetarcie wilgotną ściereczką 

bez detergentów.

Po sprawdzeniu poprawności 
działania plisy odciąć nadmiar 

sznurka.

Ewentualną regulację długości sznurków powinien 
wykonać wyspecjalizowany montażysta.

Do regulacji służy kluczyk imbusowy dołączony do 
plisy.

Przy oknach zamocowanych na dużej wysokości 
można zastosować rączkę z przedłużeniem. Jest to 

opcja dodatkowa dostępna u dealerów.

Plisa wyposażona jest w system „Click” dzięki 
czemu po zamknięciu domyka się szczelnie.



2.  Montaż plisy
a) Usunąć gumki zabezpieczające i rozwinąć sznurki   

b) Nasuń buciki na podstawy bucików.
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c)  Przygotuj dolne buciki do wsunięcia w dolne podstawy.
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1. Montaż prowadnic
a)     
 

Zamontować zaślepki prowadnic na prowadnicach (1). 
 

 
Przykręcić prowadnice we wnęce okiennej (2).

b)      
 

Poluzować wkręty podstawy bucika (3)
 

 
Ustawić podstawę bucika równo z końcem okna (4). 
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Zaślepka prowadnicy
 

GumkiGórny bucik 

Sznurek

Podstawa bucika

Górny bucik 

Dolny bucik 

Podkładka dystansowa

Wkręty Wkręty

Informacja: Starsze modele okien dachowych Velux GGU 
z kątem wewnątrz wnęki 105 stopni, powinny mieć 
zastosowaną podkładkę dystansową. Ilustracja poniżej.
W pozostałych oknach montaż odbywa się bez podkładek.

Wkręt 
podstawy 

bucika

 Dokręcić ponownie wkręty (5). 


