Informacje montażowe

Obsługa

Modele z dodatkowymi proﬁlami i dolnym stałym proﬁlem
Klipy

Obsługa Modeli 1634, 1635, 1636, 1637,
1650, 1662, 1663

Górny proﬁl

2
1. Zamontować dolne klipy
i wkliknąć dolny proﬁl.
2. Zamontować górne klipy
i wkliknąć górny proﬁl.
3. Zamontować boczne klipy
i wkliknąć boczny proﬁl.

Instrukcja montażu
Plisy Top-Line Modele
1634, 1635, 1636, 1637, 1650, 1662, 1663, 1001,
1043, 1044, 1082, 1086

Boczny proﬁl

3

Plisę obsługuje się
za pomocą
uchwytów. Plisa
zatrzymuje się w
dowolnej pozycji.
1662
1663

1

Klipy

1634
1635

1636
1637

Dolny proﬁl

1
Obsługa Modeli 1001, 1043, 1044, 1082, 1086
Dla Modelu 1650:
1. Zamontować górne klipy
i wkliknąć górny proﬁl.
2. Zamontować buciki.

Te plisy nie posiadają funkcji obsługi, są nieruchome.
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Buciki montażowe

Szanowny Kliencie,

Modele stacjonarne (nieruchome)
Zamontuj klipy i wkliknij proﬁle.
Zamontuj haczyk.
Otwór do haczyka
Zaczep tkaninę o haczyk.

Czyszczenie plis
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.

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.

Możliwości montażu

Montaż na klipach
Montaż klipów. Zasady umiejscowienia
klipów wyjaśnia poniższa ilustracja.
Odstęp pomiędzy klipami nie powinien
przekroczyć 600 mm.

Montaż na wieszakach B-2
Opcja na zamówienie

Proﬁl

Demontaż wieszaków

Wszystkie wymiary w milimetrach!

Montaż bucików (Typ P1650)
Modele z prowadzeniem bocznym
posiadają dolne buciki.
Należy za pomocą ołówka
zaznaczyć zewnętrzne wymiary
plisy. Następnie równo z liniami
przykręcić kostki montażowe. Na
zamocowane kostki montażowe
nasunąć buciki.

Alternatywne rozwiązanie

Klip

Możliwości montażu

Montaż bucików na pozostałych wieszakach i uchwytach
1

Zaleca się montować klipy w taki sposób aby
języczek służący do demontażu skierowany był
w kierunku wnętrza pomieszczenia.
Jeżeli języczek ma być skierowany w kierunku
ściany wówczas należy zachować odstęp od
ściany 7 mm. Patrz ilustracja obok.
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>7 mm

2.

Podkładka
zapobiegająca
obracaniu kostek

Bucik montażowy

Montaż na wieszakach A-2
Klip

Języczek

“Click”

Opcja na zamówienie

Proﬁl

Zewnętrzny wymiar plisy

Montaż na uchwytach bezinwazyjnych
Opcja na zamówienie

Możliwości montażu
Poniższe wieszaki montażowe dostępne na zamówienie

Czerwony przymiar ułatwiający zamocowanie
kostek montażowych w równej odległości od
szyby.

