
Montážní návod k v trací klapce Air-Box ECO s filtrem

Pokyny k instalaci

1. V horní ásti rámu okna vyberte místo instalace vn jší ásti klapky (= hledí) dle obr. 1

Poloha instalace hledí
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2. V míst  instalace hledí odstra te p vodní t sn ní na rámu okna v délce 350 mm.

3. Nainstalujte do rámu okna spojovací prvky podle obr. 2.

4. Vyjm te filtra ní vložku z t la hledí.

5. Odstra te ochrannou fólii z t sn ní na hledí.

6. Umíst te hledí na rám okna a zajist te ho samo- eznými šrouby dle obr. 3.

7. Namontujte vložku filtru do t la hledí dle obr. 4
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Montáž v trací klapky

8. V trací klapku namontujte na k ídlo okna naproti vn jší ásti klapky (=hledí) v poloze A. Pozn.: Klapku lze namontovat také
v poloze B dle obr. 5, ne však ve vzdálenosti nižší jak 1,7m od podlahy. Poloha B má výhodu ve zvýšení zvukové izolace, ale
naopak nevýhodu ve snížení propustnosti vzduchu.

Poloha instalace v trací klapky
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spojovací prvky

9. Odstra te na k ídle okna (ve zvolené poloze) p vodní t sn ní v délce 350 mm.

10. Nainstalujte v míst  odstran ného t sn ní spojovací prvky dle obrázku . 6.

11. Odstra te ochranou fólii z t sn ní na v trací klapce.

12. P ipevn te v trací klapku do zvolené polohy a zajist te ji samo- eznými šrouby dle obrázku . 7.

rám okna

k ídlo okna

klapka

t sn ní na klapce

hledí v trací klapky

t sn ní na hledí

filtr v t le hledí

spojovací prvky

t sn ní 350 mm
videomanuál

www.air-box.cz


