
 
 

Luna Maxi plisse 
 

Συςκευαςία & Γενικζσ οδηγίεσ: 
 

Σασ ευχαριςτοφμε για τθν αγορά τθσ ςιτασ Luna Maxi plisse. Παρακαλοφμε μελετιςτε προςεκτικά τισ οδθγίεσ και ακολουκιςτε τισ πιςτά κατά 
τθν εγκατάςταςθ του προϊόντοσ. Φυλάξτε τισ οδθγίεσ για περίπτωςθ ανάγκθσ.  
 

Στθ ςυςκευαςία τθσ Luna Maxi plisse κα βρείτε ζνα (1) τεμάχιο πάνω οδθγό και ζνα (1) τεμάχιο κάτω οδθγό με ενςωματωμζνα ειδικά 
πολυαμίδια. Το πολυαμίδιο ςτο πάνω μζροσ τοποκετείται ελεφκερα μετά το βίδωμα του πάνω οδθγοφ και ακουμπάει ςτο κάτω χείλοσ του 
οδθγοφ (εικ 3). Στο κάτω μζροσ τοποκετείται κουμπωτά μετά το βίδωμα του κάτω οδθγοφ (εικ 5, 6). 
 

Ο κορμόσ τθσ ςιτασ μαηί με τα δφο (2) αντικρίςματα είναι τυλιγμζνα με διαφανι μεμβράνθ θ οποία αφαιρείται μετά την τοποθζτηςη μζςα 
ςτουσ οδηγοφσ (εικ 8). Το αντίκριςμα που ζχει ςτακερά τα κορδόνια τοποκετείται πρϊτο. Το άλλο αντίκριςμα που ζχει τουσ δφο (2) 
τερματικοφσ ρεγουλατόρουσ των κορδονιϊν (τακάκια με αλενόβιδα) πάνω & κάτω τοποκετείται τελευταίο. 
 

Στθ ςυςκευαςία περιζχονται τζςςερα (4) χεροφλια με βίδεσ όπωσ και βίδεσ με οφπα για τθν τοποκζτθςθ. 
 

Θ ςιτα Luna Maxi plisse που παραλάβατε είναι ρυκμιςμζνθ ακριβώσ ςτισ διαςτάςεισ ςασ.  
Παρακαλοφμε ακολουθήςτε πιςτά τισ οδηγίεσ και μην πειράξετε κάποιο από τα κορδόνια μζχρι να ολοκληρωθεί η τοποθζτηςη.  
 
Οδηγίεσ τοποθζτηςησ: 
 

• Αφοφ ανοίξετε τθ ςυςκευαςία παίρνετε τον πάνω οδθγό και αφοφ αφαιρζςετε το μαφρο πολυαμίδιο που βρίςκεται μζςα ςε 
αυτόν τον τοποκετείτε (βιδϊνετε, εικ 1). Μόλισ ολοκλθρϊςετε τθν τοποκζτθςθ του πάνω οδθγοφ τοποκετιςτε ξανά ςτθ κζςθ 
του το πολυαμίδιο (εικ 2, 3). 
 
• Στθ ςυνζχεια παίρνετε τον κάτω οδθγό και αφοφ αφαιρζςετε το πολυαμίδιο και από αυτόν τον τοποκετείτε (βιδϊνετε, εικ 4). 
Βεβαιωκείτε πριν βιδϊςετε ότι θ πλευρά του οδθγοφ με τουσ νεροχφτεσ κα τοποκετθκεί προσ τα ζξω. Μόλισ ολοκλθρϊςετε τθν 
τοποκζτθςθ του κάτω οδθγοφ τοποκετιςτε ξανά ςτθ κζςθ του το πολυαμίδιο και πιζςτε ςε όλο το μικοσ του οδθγοφ μζχρι να 
κουμπϊςει καλά (εικ 5, 6). 
 

1.    2.    3.    4.    5.  
 
• Για να προςκζςετε τθ ςιτα βεβαιωκείτε για το πάνω μζροσ τθσ βλζποντασ το αυτοκόλλθτο “UPSIDE”  ςτο πάνω μζροσ (εικ 7) 
και ςτθ ςυνζχεια γείρετε ελαφρά τθ ςιτα και προςαρμόςτε τθν ανάμεςα ςτον πάνω και ςτον κάτω οδθγό (εικ 8).  
 
• Αφαιρζςτε προςεκτικά τθ διάφανθ μεμβράνθ από το κφριο μζροσ και ςπρϊξτε τθ ςιτα προσ τθ μία άκρθ. Κρατιςτε 
προςεκτικά τθν ςιτα ςτθν άκρθ και τραβιξτε μόνο το αντίκριςμα προσ τθν αντίκετθ πλευρά και βιδϊςτε το (εικ 10, 11, 12, 13) 
Προςοχι κατά τθ διάρκεια του βιδϊματοσ να μθν πιάςετε τα κορδόνια με το κεφάλι τθσ βίδασ. 
 

6.    7.    8.    9.    10.  
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1.    2.    3.    4.    5.  
 
• Για να προςκζςετε τθ ςιτα βεβαιωκείτε για το πάνω μζροσ τθσ βλζποντασ το αυτοκόλλθτο “UPSIDE”  ςτο πάνω μζροσ (εικ 7) 
και ςτθ ςυνζχεια γείρετε ελαφρά τθ ςιτα και προςαρμόςτε τθν ανάμεςα ςτον πάνω και ςτον κάτω οδθγό (εικ 8).  
 
• Αφαιρζςτε προςεκτικά τθ διάφανθ μεμβράνθ από το κφριο μζροσ και ςπρϊξτε τθ ςιτα προσ τθ μία άκρθ. Κρατιςτε 
προςεκτικά τθν ςιτα ςτθν άκρθ και τραβιξτε μόνο το αντίκριςμα προσ τθν αντίκετθ πλευρά και βιδϊςτε το (εικ 10, 11, 12, 13) 
Προςοχι κατά τθ διάρκεια του βιδϊματοσ να μθν πιάςετε τα κορδόνια με το κεφάλι τθσ βίδασ. 
 

6.    7.    8.    9.    10.  
 

 



 
 

Luna Maxi plisse 
 

11.    12.    13.    14.  
 
• Στθ ςυνζχεια τραβιξτε το κφριο μζροσ τθσ ςιτασ προσ τθν πλευρά του αντικρίςματοσ που βιδϊςατε και βιδϊςτε το άλλο 
αντίκριςμα (εικ 14) με τον ιδιο τρόπο (εικ 11,12,13). Προςοχι κατά τθ διάρκεια του βιδϊματοσ να μθν πιάςετε τα κορδόνια με 
το κεφάλι τθσ βίδασ. 
 
• Θ ςιτα ςασ είναι ζτοιμθ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊςετε ότι ο τοίχοσ ςασ είναι λίγο ςτραβόσ  μπορείτε να το διορκϊςετε 
ρυκμίηοντασ τον πάνω ι τον κάτω τερματικό ρεγουλατόρο των κορδονιϊν που βρίςκεται ςτο ζνα αντίκριςμα (εικ 15, 16). Μθν 
επιχειριςετε να πειράξετε τα κορδόνια για οποιοδιποτε άλλο λόγο. Αφοφ ςιγουρευτείτε ότι ρυκμίςατε τα ςτραβά, ξαναςφίξτε 
το τερματικό και κόψτε το κορδόνι που περιςςεφει (εικ 16, 17). 
 
• Τα κορδόνια πρζπει να είναι πάντοτε τεντωμζνα κατά τθν τελικι τοποκζτθςθ. 
 
• Τζλοσ τοποκετιςτε τα χεροφλια τθσ ςιτασ (Βεβαιωκείτε ότι κα τοποκετθκοφν ακριβϊσ απζναντι από το κοφμπωμα του 
αντικρίςματοσ, εικ 18). 
 

15.    16.    17.    18.  

 
Έλεγχοσ ολοκλήρωςησ διαδικαςίασ τοποθζτηςησ 
 

Θ τοποκζτθςθ ζχει ολοκλθρωκεί.  Ελζγξτε τα ακόλουκα ςθμεία πριν τθν παράδοςι τθσ ςτον πελάτθ.  
 Ανοιγοκλείςτε το προϊόν αρκετζσ φορζσ ϊςτε να βεβαιωκείτε για τυχόν προβλιματα.   
 Ελζγξτε τυχόν προβλιματα κατά τθ τοποκζτθςθ του πάνω και κάτω οδθγοφ.  
 Ελζγξτε αν υπάρχουν γδαρςίματα ι τα προφίλ είναι λυγιςμζνα ι παραμορφωμζνα. 
 

Παρατθριςεισ:  
Θ ςιτα δεν αποτελεί μζςο ςτιριξθσ και παρακαλοφμε να μθ ςτθρίηεςτε επάνω τθσ διότι  είναι πικανό να δθμιουργθκεί 
δυςλειτουργία για τθν οποία ουδεμία ευκφνθ φζρει θ εταιρεία μασ. 
Εάν θ τοποκζτθςθ δεν γίνει βάςει των οδθγιϊν θ εταιρεία δεν φζρει καμία ευκφνθ για ηθμιζσ ςε υλικά ι μελλοντικι εμφάνιςθ 
δυςλειτουργίασ. 
 
Λειτουργώντασ τη ςήτα 

 

Χειριςτείτε τθ ςιτα από το χεροφλι που βρίςκεται ςτο κζντρο του κινθτοφ μζρουσ και ςφρετε ανάλογα αν κζλετε να τθν 
ανοίξετε ι να τθν κλείςετε. 
Σθμείωςθ: Θ ςιτα μπορεί να μθν λειτουργεί ςωςτά εάν τραβάτε το χεροφλι απότομα προσ μία πλευρά. 
 
Οι πλθροφορίεσ και το υλικό που περιζχονται ςτο ζντυπο αυτό αποτελοφν πνευματικι ιδιοκτθςία τθσ ΤΗΙ-ΕΣ ΑΒΕΕ.  
Δεν επιτρζπεται θ αντιγραφι, αναπαραγωγι, διανομι χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια τθσ εταιρίασ.    Ζκδοςθ 1θ   11/05/09 
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ÓÇÔÁ  
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11.    12.    13.    14.  
 
• Στθ ςυνζχεια τραβιξτε το κφριο μζροσ τθσ ςιτασ προσ τθν πλευρά του αντικρίςματοσ που βιδϊςατε και βιδϊςτε το άλλο 
αντίκριςμα (εικ 14) με τον ιδιο τρόπο (εικ 11,12,13). Προςοχι κατά τθ διάρκεια του βιδϊματοσ να μθν πιάςετε τα κορδόνια με 
το κεφάλι τθσ βίδασ. 
 
• Θ ςιτα ςασ είναι ζτοιμθ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊςετε ότι ο τοίχοσ ςασ είναι λίγο ςτραβόσ  μπορείτε να το διορκϊςετε 
ρυκμίηοντασ τον πάνω ι τον κάτω τερματικό ρεγουλατόρο των κορδονιϊν που βρίςκεται ςτο ζνα αντίκριςμα (εικ 15, 16). Μθν 
επιχειριςετε να πειράξετε τα κορδόνια για οποιοδιποτε άλλο λόγο. Αφοφ ςιγουρευτείτε ότι ρυκμίςατε τα ςτραβά, ξαναςφίξτε 
το τερματικό και κόψτε το κορδόνι που περιςςεφει (εικ 16, 17). 
 
• Τα κορδόνια πρζπει να είναι πάντοτε τεντωμζνα κατά τθν τελικι τοποκζτθςθ. 
 
• Τζλοσ τοποκετιςτε τα χεροφλια τθσ ςιτασ (Βεβαιωκείτε ότι κα τοποκετθκοφν ακριβϊσ απζναντι από το κοφμπωμα του 
αντικρίςματοσ, εικ 18). 
 

15.    16.    17.    18.  

 
Έλεγχοσ ολοκλήρωςησ διαδικαςίασ τοποθζτηςησ 
 

Θ τοποκζτθςθ ζχει ολοκλθρωκεί.  Ελζγξτε τα ακόλουκα ςθμεία πριν τθν παράδοςι τθσ ςτον πελάτθ.  
 Ανοιγοκλείςτε το προϊόν αρκετζσ φορζσ ϊςτε να βεβαιωκείτε για τυχόν προβλιματα.   
 Ελζγξτε τυχόν προβλιματα κατά τθ τοποκζτθςθ του πάνω και κάτω οδθγοφ.  
 Ελζγξτε αν υπάρχουν γδαρςίματα ι τα προφίλ είναι λυγιςμζνα ι παραμορφωμζνα. 
 

Παρατθριςεισ:  
Θ ςιτα δεν αποτελεί μζςο ςτιριξθσ και παρακαλοφμε να μθ ςτθρίηεςτε επάνω τθσ διότι  είναι πικανό να δθμιουργθκεί 
δυςλειτουργία για τθν οποία ουδεμία ευκφνθ φζρει θ εταιρεία μασ. 
Εάν θ τοποκζτθςθ δεν γίνει βάςει των οδθγιϊν θ εταιρεία δεν φζρει καμία ευκφνθ για ηθμιζσ ςε υλικά ι μελλοντικι εμφάνιςθ 
δυςλειτουργίασ. 
 
Λειτουργώντασ τη ςήτα 

 

Χειριςτείτε τθ ςιτα από το χεροφλι που βρίςκεται ςτο κζντρο του κινθτοφ μζρουσ και ςφρετε ανάλογα αν κζλετε να τθν 
ανοίξετε ι να τθν κλείςετε. 
Σθμείωςθ: Θ ςιτα μπορεί να μθν λειτουργεί ςωςτά εάν τραβάτε το χεροφλι απότομα προσ μία πλευρά. 
 
Οι πλθροφορίεσ και το υλικό που περιζχονται ςτο ζντυπο αυτό αποτελοφν πνευματικι ιδιοκτθςία τθσ ΤΗΙ-ΕΣ ΑΒΕΕ.  
Δεν επιτρζπεται θ αντιγραφι, αναπαραγωγι, διανομι χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια τθσ εταιρίασ.    Ζκδοςθ 1θ   11/05/09 
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Χειριστείτε τη σήτα από το κινητό μέρος (προφίλ αλλουμινίου) και σύρετε ανάλογα αν θέλετε να την ανοίξετε ή να την κλείσετε.
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