
  

INSTRUKCJA MONTA
PRZESUWNEJ.  

 

1. Montaż moskitiery drzwiowej

Podczas montażu szyn moskitiery należy bezwzględnie przestrzegać zachowania pionu i 

poziomu szyn jezdnych. Szyny przykręcić do okna lub ściany a następnie zaślepić zatyczkami 

znajdującymi się w zestawie. 

tworzywowe elementy blokujące znajdujące się w górnej 

nasunąć kolejno górną i dolną część skrzydła na rolki prowadzące i ponownie dokręcić 

tworzywowy element blokujący.

Regulacja wysokości skrzydła  

 

Brak utrzymania prostopadłości 

doszczelnieniem moskitiery. 

2. Demontaż moskitiery drzwiowej

Zaleca się demontaż moskitiery w okresie zimowym. W celu zdemontowania moskitiery 

należ odkręci poluzować tworzywowe elementy blokujące, następnie unieść delikatnie 

skrzydło od dołu i wyciągnąć je z ramy.

3. Wskazówki dotyczące użytkowania moskitiery.

Do otwierania moskitiery służy wgłębienie w profilu. Moskitierę należy otwierać i zamykać 

ruchem jednostajnym.  

Nagłe i gwałtowne szarpnięcie skrzydłem moskitiery może doprowadzić do jej uszkodzenia. 

Zabrania się otwierania siatki do otwierania 

UWAGA! Opieranie się o ramę lub siatkę moskitiery grozi wypadnięciem przez okno.
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    Blokowanie skrzydła

trzymania prostopadłości szyn może skutkować nieprawidłowym działaniem i 
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