Instrukcja montażu plisy Top-Line Model 2615
Plisę obsługuje się za pomocą uchwytów.

Model 2615 Top-Line

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.

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowej rączki,
która pozwala sterować plisą w oknach na dużej wysokości.

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.

Zamykanie plisy
Plisa wyposażona jest w system domykający „Click”.

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

Uchwyt do obsługi

“Click”
Bucik montażowy

Prosimy przeczytaj uważnie instrukcję
przed montażem.
Montaż powinien być wykonywany przez
wykwaliﬁkowanego montażystę.
Wadliwa instalacja może skutkować
uszkodzeniem produktu lub grozi
wypadkiem.

Instrukcja montażu plisy Top-Line Model 2615
1. Montaż kostek montażowych.

Wszystkie pozostałe okna dachowe.

a) Wsuń plisę we wnękę szybową okna dachowego
i zaznacz na ramie za pomocą ołówka krańcowe wymiary
plisy. Z lewej i z prawej strony. Na dole wnęki oraz na górze
wnęki.

2. Montaż plisy
a) Usunąć gumki zabezpieczające oraz odwinąć sznurki
Gumki

Górne buciki
montażowe

Sznurek

+3
Odległość proﬁlu plisy od początku
wnęki szybowej powinna wynosić 3
mm a otwór powinien być wiercony
w odległości 14 mm. Patrz miejsce
na dostarczonym przymiarze
oznaczone +3.

b) Wsuń kostki montażowe w czerwony przymiar dostarczony
wraz z zestawem plis.

Miejsce montażu plisy uzależnione jest od typu okna ale
zazwyczaj dostarczony przymiar pozwala na perfekcyjny
montaż. Należy pamiętać że montaż kostek powinien się
odbyć wzdłuż wcześniej zaznaczonych ołówkiem linii. Patrz
ilustracja poniżej.

Dolne buciki
montażowe

b) Na przykręcone
wcześniej kostki
montażowe nasunąć
górne buciki montażowe.
Następnie wsunąć dolne
buciki montażowe.

Kostka montażowa
(+ podkładki zapobiegające obracaniu)

Przymiar

c)

Podkładka zapobiegajaca obracaniu kostki

c) W związku z szeroką gamą dostępnych na rynku okien
dachowych przymiar powinien znacznie ułatwić montaż
Szerokość plisy

Okna znanych marek jak Velux czy Fakro powinny być
montowane zgodnie z poniższą ilustracją.

+5
Odległość proﬁlu plisy od początku
wnęki szybowej powinna wynosić 5
mm a otwór powinien być wiercony
w odległości 16 mm. Patrz miejsce
na dostarczonym przymiarze
oznaczone +5.

Plisa wyposażona jest w
linki stalowe które
zapobiegają
obwieszaniu. Ewentualną
regulację można
wykonać za pomocą
dostarczonego kluczyka
imbusowego. Należy
poluzować delikatnie
śrubkę w buciku,
naciągnąć linkę i
ponownie dokręcić
śrubkę.
Jeżeli plisa działa poprawnie
należy odciąć nadmiar sznurka.

Dolny bucik

