NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ

PLISOVANÁ SÍŤ PROTI HMYZU PS2, PS2 V
1. VYMĚŘENÍ
1.1.

Vyměření do ostění

Vyměřuje se šířka a výška otvoru, do
kterého se bude síť vkládat. Měření
provádíme ve 3 bodech, uvedeme
nejmenší hodnotu.

1.2.

Vyměření na rám

Vyměřuje se venkovní rozměr sítě.
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2.

MONTÁŽ

2.1. MONTÁŽ DO OSTĚNÍ
2.1.1. Instalace rámu
Na horní a spodní profil vložte plastové díly viz níže detail. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí
pásky a přilepte horní a spodní profil na místo instalace. Opravte případné rozdíly v délce
posunutím plastových rohových dílů. Pokud budete chtít spodní profil přišroubovat, musí mít
šrouby zapuštěnou hlavu! Spodní profil je ze dvou dílů spojených centrálním plastovým
dílem.
Vložte boční vodící profily do plastových rohových dílů. Nejprve do horního profilu a
následně do profilu spodního, a přišroubujte pomocí dodaných šroubů.

2.1.2. Vložení a upevnění sítě proti hmyzu KIT
Vložte oba pakety se sítí KIT do horního a spodního profilu. Posuňte oba pakety se sítí
směrem k bočním vodícím profilům. Vtlačte oba pakety se sítí do bočních profilů, dokud
nezapadnou na své místo (až na doraz). Vtlačování začněte vždy zespodu.
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2.1.3. Vložení zarážek šňůry
Ve spodní části zasuňte zarážky šňůry na své místo do
centrálního plastového dílu viz detail. Spodní šňůrky
jsou z výroby nastaveny v přibližných délkách. V případě
potřeby je nutno převázat uzel. Uzel na horních
šňůrkách vložte do příslušného místa v kurzoru (černý
plastový díl). Šňůry z pravé strany jsou vloženy do
kurzoru vlevo, šňůry z levé strany jsou vloženy do
kurzoru vpravo.
detail

2.1.4. Seřízení šňůry
Pomocí dodaného klíče uvolněte šroub na kurzorech.
Napněte šňůry posunutím každého kurzoru k bočním
profilům a poté utáhněte šrouby imbusovým klíčem.
Zkontrolujte pohyb obou částí sítí. Po kompletním seřízení
síta ustřihněte přebytečnou délku šňůry.

2.1.5. Plastové díly s pružinou
Použití tohoto komponentu je doporučeno dveře, která nejsou
v pravém úhlu. Pokud jsou dveře v pravém úhlu, není nutné jej
používat.
Posuňte plastové profily s pružinou do horní části profilu KIT.
Lehce zatlačte plastový díl k hraně hornímu profilu a utáhněte
šrouby. Plastový profil musí pružit.

Platnost návodu: 1. 10. 2022

3

NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ

2.1.6. Vložení pojistky
Do spodní části rámu KIT. Pro lepší vedení KIT ve
spodním profilu.

2.1.7. Test správnosti chodu

2.1.8. Zakrytí centrálního plastového dílu
Vložte dodanou krytku do centrálního dílu tak, aby zakryla uzel.
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2.2. MONTÁŽ NA RÁM

2.2.1. Vložte spodní rohový
plastový díl do levého profilu
startovacího.

2.2.2. Vložte horní rohový
plastový díl
do levého profilu startovacího.

2.2.3. Vložte horní profil do
levého rohového plastového dílu.

2.2.4. Vložte pravý horní rohový
plastový díl do horního profilu

2.2.5. Vložte profil na pravé straně
do rohového plastového dílu

Platnost návodu: 1. 10. 2022

2.2.6. Vložte spodní rohový
plastový díl do profilu
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2.2.7. Upevněte rám na místo
instalace dle předvrtaných otvorů
.

2.2.9. Vložte a upevněte síť proti
hmyzu KIT

2.2.11. Vložte uzel šňůr do plast. zarážky
horního profilu a proveďte napnutí šňůr.
Správná poloha zarážky je cca 1cm od
bočního profilu. Pokud tak není,
převázejte uzel
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2.2.8. Přiložte spodní profil do správných
míst spodních plastových dílů, připevněte
k podlaze nebo k přišroubovanému
pomocnému Al profilu.

2.2.10. Vložte plastový díl na
konci šňůr do otvoru v zadní části
spodního plastového dílu

2.2.12. Zkontrolujte polaritu
magnetické lišty a pak upevněte do
profilu
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2.2.13. Roztáhněte síť a proveďte
kontrolu chodu

2.2.14. Vložte pojistku do spodní
části rámu KIT. Pro lepší vedení
KIT ve spodním profilu.

2.2.15. Vložte krytky do děr pro
šrouby.
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