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Instrukcja MOnta u plis
Montaż prowadzenia żyłkowego - mocowanie standardowe
Do jednej sztuki plisy potrzebne są dwie żyłki
oraz cztery tulejki zaciskowe.
Żyłka jest zawsze dłuższa niż wysokość plisy.

1. Zacisnąć po jednej tulejce na obu żyłkach.
Szersza część tulejki jest zakończeniem żyłki.
Wystającą część żyłki należy przyciąć.

2. Odwinąć sznurki plisy bez zdejmowania taśmy papierowej. Wsunąć żyłki od góry plisy
w przygotowane otwory, aby żyłki zawisły na tulejkach w odpowiednim miejscu mocowania.

3. Zaczepić obydwa górne mocowania plisy
bez zdejmowania taśmy papierowej z plisy.

4. Wystające końce żyłki wsunąć w dolne mocowania
plisy, przymierzyć odpowiednią wysokość i zacisnąć
po jednej tulejce na obydwu żyłkach.

5. Zaczepić dolne mocowania plisy, odwinąć osłonę
papierową i sprawdzić działanie plisy.

6. Po sprawdzeniu, czy żyłki są odpowiednio
naciągnięte, przyciąć ich końce. Odpowiednio
naciągnięta żyłka stawia wyczuwalny opór.
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Instrukcja MOnta u plis
Montaż prowadzenia żyłkowego - zaczepy bezinwazyjne
Do jednej sztuki plisy potrzebne są dwie żyłki
oraz cztery tulejki zaciskowe.
Żyłka jest zawsze dłuższa niż wysokość plisy.

1. Zacisnąć po jednej tulejce na obu żyłkach.
Szersza część tulejki jest zakończeniem żyłki.
Wystającą część żyłki należy przyciąć.

2. Odwinąć sznurki plisy bez zdejmowania taśmy papierowej. Wsunąć żyłki od góry plisy
w przygotowane otwory, aby żyłki zawisły na tulejkach w odpowiednim miejscu mocowania.

3. Zaczepić obydwa górne mocowania plisy
bez zdejmowania taśmy papierowej z plisy.

4. Wystające końce żyłki wsunąć w dolne mocowania
plisy, przymierzyć odpowiednią wysokość i zacisnąć
po jednej tulejce na obydwu żyłkach.

5. Zaczepić dolne mocowania plisy, odwinąć osłonę
papierową i sprawdzić działanie plisy.

6. Po sprawdzeniu, czy żyłki są odpowiednio
naciągnięte, przyciąć ich końce. Odpowiednio
naciągnięta żyłka stawia wyczuwalny opór.
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Uwaga!

Dostarczona plisa jest fabrycznie ustawiona, to znaczy, że naciąg sznurków
odpowiedzialnych za właściwe jej funkcjonowanie dostosowany jest do podanej
w zamówieniu wysokości.
Naciąg można także dopasować do indywidualnych preferencji poprzez .
a) przesunięcie miejsca zaczepu sznurka w dolnych mocowaniach lub/i
b) zawiązanie supłów przy górnych mocowaniach w innej pozycji.
Powyższe czynności należy wykonać zarówno z lewej jak i prawej strony.

Ostatnią czynnością przy montażu jest zaciśnięcie supłów na zakończeniach sznurków oraz
przycięcie ich ok. 1cm za węzłami.
Wysunięcie się sznurków z plisy po ich samodzielnym rozwiązaniu nie podlega gwarancji!
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