INSTRUKCJA MONTAŻU

Moskitiera - wersja dwustronna
PAKIET Z SIATKĄ

PAKIET PROFILI

02 INSTALACJA PAKIETU Z SIATKĄ
• Włóż profil z siatką między szynę górną i dolną
• Najpierw włóż górną część profilu potem dolną

Profil z magnesem

Profil startowy

Profil uchwyt

AKCESORIA MONTAŻOWE

• Umieść napinacze w odpowiednich kątownikach, upewnij się, że główki
śrub regulujących są skierowane na zewnątrz i że sznurki są ustawione
równolegle (nie mogą być skręcone!)

PAKIET SZYN

Górna szyna

03 MONTAŻ NAPINACZY

Klucz do regulacji
napięcia sznurków

Kątowniki dolne

Kątowniki górne
Dolna szyna

Piloty, stopery, wkręty

Jeden napinacz
w górnym kątowniku

Drugi napinacz
w dolnym kątowniku

01 INSTALACJA PAKIETU SZYN
• Zdejmij folię zabezpieczającą z dwustronnej tasmy klejącej i zamocuj
szyny górną i dolną
• Jeśli potrzeba zamocuj szyny za pomocą wkrętów, pamiętaj żeby główki
wkrętów nie wystawały nad szynę
• Dopasuj na odpowiednią szerokość przesuwając kątowniki wzdłuż szyn
Sznurki muszą wychodzić z regulatorów
po przeciwnych stronach śrub

04 INSTALACJA PROFILI KOŃCOWYCH

08 RĄCZKA (OPCJA)

• Włóż profil końcowy między szyny górną i dolną, wkładając najpierw jego
górną, a następnie dolną część.
• Zamontuj profil używając dołączonych wkrętów.

• Zamontuj rączkę i zablokuj wkrętem.
• Usuń osłonę

05 REGULACJA SZNURKÓW

09 MONTAŻ BLOKADY

• Jeśli to konieczne wyreguluj napięcie sznurków za pomocą dołączonego klucza do napinacza, obracając główkę wkrętu napinacza
w lewo lub w prawo do momentu osiągnięcia
płynnego przesuwu siatki oraz idealnie pionowej pozycji profilu z uchwytem

• Wsuń stopery zabezpieczające do gniazd umieszczonych w dolnej części
profilu z uchwytem

06 MONTAŻ PROFILI Z MAGNESEM
• Sprawdź polaryzację magnesu, następnie zamontuj profil z magnesem
w profilu startowym wciskając go do
momentu zablokowania

10 TEST PRZESUWU

07 REGULACJA PILOTÓW
• Delikatnie przesuń piloty w kierunku
szyny górnej tak, by uaktywniła się
sprężyna
• Zablokuj dokręcając wkręty
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