
NÁVOD PRO MONTÁŽ SÍTĚ PROTI HMYZU DO BODOVÉHO SVĚTLÍKU 
 Artus - Composite Glass (ACG) a Artus - Aluminium Glass (AAG) 

1) Balení sítě proti hmyzu (sítě) obsahuje dvě části - delší obvodovou část a kratší část pro stranu světlíku s panty. Obě
části sítě rozložíme a u delší části oddělíme suchým zipem spodní a vrchní část sítě obr. 1, 2, 3.

obr. č. 1 obr. č. 2 obr. č. 3 

2) Od kratší i delší části sítě odlepíme krycí fólii ze samolepící pásky (spodní strana sítě) - obr.4.

obr. č. 4 

3) Otevřeme světlík, odpojíme otvírač a křídlo světlíku vyklopíme o 180°- obr. 5.

obr. č. 5 
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4) Nejprve takto připravený kratší díl sítě nalepíme na spodní plochu otvíracího křídla světlíku přes panty - obr. 5. 
Tentýž díl sítě nalepíme druhou stranou na odpovídající stranu manžety světlíku - obr. 6. Tímto je dokončena 
montáž sítě do světlíku na straně pantů. 

  
obr.č. 5   obr.č. 6 
 
 
5) Delší část sítě nalepíme stejným způsobem samolepící páskou na zbývající tři strany manžety světlíku - obr. 7, 8. 

  
obr.č. 7   obr.č. 8 
 
 
6) Protikus delší části sítě (suchý zip) nalepíme na zbývající tři strany otvíracího křídla světlíku - obr. 9, 10, 11. Tímto 

jsou všechny díly sítě připevněny ke světlíku a zkontrolujeme, že oba protikusy sítě pasují suchým zipem proti sobě 
- obr. 12. 

    
obr.č. 9   obr.č. 10   obr.č. 11   obr.č. 12 
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7) Zavřeme křídlo světlíku na manžetu světlíku a stlačíme je k sobě tak, aby došlo k zapnutí suchého zipu sítě - obr. 13, 

síť je namontována. 

 
obr.č. 13 
 
 
8) Světlík otevřeme a zkontrolujeme těsnost sítě - obr. 14. Nakonec namontujeme z vnitřní strany světlíku otvírač. 

 
obr.č. 14 
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