
Sušák na prádlo ROLLFIX / ROLLQUICK (83006, 83003)

Návod na instalaci sušáku:
1. Označte místo pro upevnění podpěry, vyvrtejte otvor a pevně podpěru přišroubujte (obr. 1)
2. Přitlačte Rollfix doprava proti podpěře (zasuňte podpěru do sušáku) označte si místo pro 

upevnění druhého šroubu. Vyvrtejte otvor, vložte hmoždinky a přišroubujte Rollfix dlouhým 
šroubem (obr. 2)

3. V protější zdi, ve stejné výšce a směru, vyvrtejte otvory pro připevnění napínací lišty šňůr, 
vložte hmoždinky a zašroubujte skoby (obr. 3)

Výrobek obsahuje: sušák 1 ks hmoždinky 4 ks
šrouby 2 ks podpěra 1 ks
skoby 2 ks

Návod na použití:
1. Vysunutím napínacího kolečka uvolněte zámek pro zajištění napnutých šňůr (obr. 1)
2. Vysuňte napínací lištu a uchyťte ji do skob na protilehlé zdi (obr.2).
3. Otočením napínacího kolečka na sušáku lehce dotáhněte volné šňůry a po té zasuňte kolečko 

nazpět do sušáku, tak aby se šňůry zajistily proti prověšení. Pro složení sušáku postupujte 
obráceným způsobem.

Dovozce: LEIFHEIT CZ a.s., U Trati 216, 25261 Dobrovíz, ČR                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Sušák na prádlo ROLLFIX / ROLLQUICK (83006, 83003)

Návod na instalaci sušáku:
4. Označte místo pro upevnění podpěry, vyvrtejte otvor a pevně podpěru přišroubujte (obr. 1)
5. Přitlačte Rollfix doprava proti podpěře (zasuňte podpěru do sušáku) označte si místo pro 

upevnění druhého šroubu. Vyvrtejte otvor, vložte hmoždinky a přišroubujte Rollfix dlouhým 
šroubem (obr. 2)

6. V protější zdi, ve stejné výšce a směru, vyvrtejte otvory pro připevnění napínací lišty šňůr, 
vložte hmoždinky a zašroubujte skoby (obr. 3)

Výrobek obsahuje: sušák 1 ks hmoždinky 4 ks
šrouby 2 ks podpěra 1 ks
skoby 2 ks

Návod na použití:
4. Vysunutím napínacího kolečka uvolněte zámek pro zajištění napnutých šňůr (obr. 1)
5. Vysuňte napínací lištu a uchyťte ji do skob na protilehlé zdi (obr. 2).
6. Otočením napínacího kolečka na sušáku lehce dotáhněte volné šňůry a po té zasuňte kolečko 

nazpět do sušáku, tak aby se šňůry zajistily proti prověšení. Pro složení sušáku postupujte 
obráceným způsobem.

Dovozce: LEIFHEIT CZ a.s., U Trati 216, 25261 Dobrovíz, ČR

Sušák na prádlo ROLLFIX / ROLLQUICK (83006, 83003)

Návod na instalaci sušáku:
7. Označte místo pro upevnění podpěry, vyvrtejte otvor a pevně podpěru přišroubujte (obr. 1)
8. Přitlačte Rollfix doprava proti podpěře (zasuňte podpěru do sušáku) označte si místo pro 

upevnění druhého šroubu. Vyvrtejte otvor, vložte hmoždinky a přišroubujte Rollfix dlouhým 
šroubem (obr. 2)

9. V protější zdi, ve stejné výšce a směru, vyvrtejte otvory pro připevnění napínací lišty šňůr, 
vložte hmoždinky a zašroubujte skoby (obr. 3)

Výrobek obsahuje: sušák 1 ks hmoždinky 4 ks
šrouby 2 ks podpěra 1 ks
skoby 2 ks

Návod na použití:
7. Vysunutím napínacího kolečka uvolněte zámek pro zajištění napnutých šňůr (obr. 1)
8. Vysuňte napínací lištu a uchyťte ji do skob na protilehlé zdi (obr. 2).
9. Otočením napínacího kolečka na sušáku lehce dotáhněte volné šňůry a po té zasuňte kolečko 

nazpět do sušáku, tak aby se šňůry zajistily proti prověšení. Pro složení sušáku postupujte 
obráceným způsobem.

Dovozce: LEIFHEIT CZ a.s., U Trati 216, 25261 Dobrovíz, ČR
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