
Moskitiera - wersja okno dachowe
INSTRUKCJA MONTAŻU

01 INSTALACJA PAKIETU SZYN
• Umieść blokady sznurka - kursowry w przeznaczonych na nie miejscach 

w szynach bocznych
• Zdejmij folię zabezpieczającą z dwustronnej tasmy klejącej i zamocuj 

szyny boczne
• Jeśli potrzeba zamocuj szyny za pomocą wkrętów, pamiętaj żeby główki 

wkrętów nie wystawały nad szynę
• Dopasuj na odpowiednią szerokość przesuwając kątowniki wzdłuż szyn

02 INSTALACJA PROFILU STARTOWEGO
• Włóż profil startowy w narożniki
• Wykonaj otwory pod mocowania (powinny odpowiadać otworom w profi-

lu startowym)
• Zamontuj profil używając dołączonych wkrętów

03 INSTALACJA PAKIETU Z SIATKĄ
• Włóż profil z siatką między szyny boczne
• Przesuń pakiet z siatką w kierunku profilu startowego
• Zamocuj pakiet z siatką w profilu startowym wciskając go do momentu 

zablokowania

AKCESORIA MONTAŻOWE
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08 MONTAŻ PROFILU Z MAGNESEM
• WERSJA Z PROFILEM KOŃCOWYM 
• Sprawdź polaryzację magnesu, następnie zamontuj profil z magnesem 

w profilu startowym wciskając go do momentu zablokowania

04 MONTAŻ BLOKADY SZNURKA  
• Umieść supły sznurka w odpowiednich miejscach przy każdym kursorze 

w szynach bocznych 

05 REGULACJA SZNURKÓW
• Za pomocą dostarczonego w zesta-

wie kluczyka uruchomić śrubę regu-
lującą poprzez jej obrót w obojętnie 
jakim kierunku (zarówno w prawo 
jak i w lewo)

• Powtórzyć czynność również i na 
drugim elemencie regulującym

• Wyregulować napięcie sznurków aż 
do uzyskania płynnego przesuwu

06 REGULACJA PILOTÓW
• Delikatnie przesuń piloty w kie-

runku szyn bocznych tak, by uak-
tywniła się sprężyna 

• Zablokuj dokręcając wkręty

07 INSTALACJA PROFILU KOŃCOWEGO
• WERSJA Z PROFILEM KOŃCOWYM
• Włóż profil końcowy między szyny górną i dolną, wkładając najpierw jego 

górną, a następnie dolną część
• Zamontuj profil używając dołączonych wkrętów


