
DRŽÁK NA KUCHYŇSKÉ ROLE PARAT ROYAL (25660)

Rozměry (bez držáku na papírové rolky): cca š/v/h: 37,5 x 15,5 x 6,5 cm

Montáž:

1. K odebrání ocelového krytu zatlačte aretovací tlačítka umístěné na boku a následně odeberte kryt.

2. Zadní  část  držáku  přiložte  na  stěnu  na  požadované  místo  a  vyznačte  si  čtyři  body  na  zdi
(například tužkou).

3. Po vyvrtání a nastavení vložte hmoždinky do stěny a následně přišroubujte zadní část držáku ke
zdi. Ujistěte se, že všechny šrouby jsou pevně přichyceny.

Plnění:

4. Potravinovou folii vložte do držáku tak, že konec fólie směruje nahoru (viz obrázek 4).

DŮLEŽITÉ!

Potravinová fólie vložte směrem nahoru a Alobal směrem dolů!

5. Konec fólie tahejte směrem k řezné hraně.

6. Nasaďte zpět ocelový kryt držáku. Aretovací tlačítka musíte správně zasunout. Fólie je připravená
k použití.

7. Ramena držáku na papírové utěrky posuňte ze středu na okraj (umístěné v spodní časti držáku)

8. Aretovací páčku ramen držáku tlačte na stranu, až nedosáhnete požadovanou šířku pro vložení
papírové rolky. Následně zasuňte papírovou rolku mezi ramena držáku. Nakonec přitlačte ramena
držáku na papírovou rolku tak, aby mezi rolkou a držením zůstalo trochu místa.

Použití:

9. Vytáhněte  potravinovou  fólii  nebo  alobal  do  požadované délky.  Fólii  lehce  tlačte  směrem od
vrchního krytu, aby bylo možné fólii jednoduše řezat.



10. Krájecí  posuvnou  krytku  tahejte  plynule  a  lehkým  zatlačením  přes  fólii.  Následně  máte
připravenou fólií na další řezaní.

Přejeme Vám hodně radosti při řezaní s exkluzivním držákem na kuchyňské rolky PARAT ROYAL
od firmy LEIFHEIT.

DRŽÁK NA KUCHYŇSKÉ ROLE PARAT ROYAL (25660)

Rozměry (bez držáku na papírové rolky): cca š/v/h: 37,5 x 15,5 x 6,5 cm

Montáž:

11. K odebrání ocelového krytu zatlačte aretovací tlačítka umístěné na boku a následně odeberte kryt.

12. Zadní  část  držáku  přiložte  na  stěnu  na  požadované  místo  a  vyznačte  si  čtyři  body  na  zdi
(například tužkou).

13. Po vyvrtání a nastavení vložte hmoždinky do stěny a následně přišroubujte zadní část držáku ke
zdi. Ujistěte se, že všechny šrouby jsou pevně přichyceny.

Plnění:

14. Potravinovou folii vložte do držáku tak, že konec fólie směruje nahoru (viz obrázek 4).

DŮLEŽITÉ!

Potravinová fólie vložte směrem nahoru a Alobal směrem dolů!

15. Konec fólie tahejte směrem k řezné hraně.

16. Nasaďte zpět ocelový kryt držáku. Aretovací tlačítka musíte správně zasunout. Fólie je připravená
k použití.

17. Ramena držáku na papírové utěrky posuňte ze středu na okraj (umístěné v spodní časti držáku)



18. Aretovací páčku ramen držáku tlačte na stranu, až nedosáhnete požadovanou šířku pro vložení
papírové rolky. Následně zasuňte papírovou rolku mezi ramena držáku. Nakonec přitlačte ramena
držáku na papírovou rolku tak, aby mezi rolkou a držením zůstalo trochu místa.

Použití:

19. Vytáhněte  potravinovou  fólii  nebo  alobal  do  požadované délky.  Fólii  lehce  tlačte  směrem od
vrchního krytu, aby bylo možné fólii jednoduše řezat.

20. Krájecí  posuvnou  krytku  tahejte  plynule  a  lehkým  zatlačením  přes  fólii.  Následně  máte
připravenou fólií na další řezaní.

Přejeme Vám hodně radosti při řezaní s exkluzivním držákem na kuchyňské rolky PARAT ROYAL
od firmy LEIFHEIT.


