
1) Montaż zawiasów/samodomykaczy: 

-Dwa samodomykacze  zamontować jak na schemacie 
poniżej. W przypadku zawiasów trzeci montujemy na 
wysokości poprzeczki lub w 1/3 wysokości moskitiery od 
dołu. 
 
- Zawias/samodomykacze montować do ramy okiennej za 
pomocą wkrętów znajdujących się w zestawie, natomiast 
w sytuacji montowania skrzydła moskitiery do ściany, 
należy dobrać indywidualnie odpowiednie kołki z wkrętami. 
 
-Zaleca się przed przykręceniem śrub wykonać nawierty 
pomocnicze o średnicy 2 mm. 

-Drzwi należy zamontować  w pionie oraz poziomie 
używając do tego poziomicy. 

- *Dobierając  samodomykacze należy kierować się 
zasadą, która mówi, że zawias lewy/prawy to ten, który 
podczas otwierania skrzydła w naszą stronę znajduje się 
po lewej/prawej stronie. 

 

2) Montaż klamek: 

- Zewnętrzną PCV przykręcamy w dowolnym miejscu, tak 

aby otwieranie/zamykanie było wygodne, zazwyczaj 

pionowo na profilu głównym. 

 

- Wewnętrzną STALOWĄ  przykręcamy w dowolnym 

miejscu, tak aby otwieranie/zamykanie było wygodne, 

zazwyczaj poziomo na profilu poprzecznym lub pionowo 

na profilu głównym, gdy poprzeczny nie występuje. 

 

3) Montaż magnesów/listwy magnetycznej: 

MAGNESY: 

-Magnesy montujemy w dwóch miejscach, w których drzwi 

najmniej dolegają do ramy okna, ale nie mniej niż 100 mm 

od górnej i dolnej części drzwi. 

 

-Część z magnesem montowana jest bezpośrednio do 

ramy, natomiast płytka stalowa do podłoża. 

 

LISTWA MAGNETYCZNA: 

a) Odtłuścić ramę okna benzyną ekstrakcyjną. 

b) Połączyć taśmę stalową do listwy magnetycznej w 

drzwiach. 

c) Zlicować taśmę stalową z brzegiem zewnętrznym listwy 

magnetycznej, tak aby po zamknięciu taśma stalowa nie 

była widoczna. 

d) Dociąć listwę stalową na wymiar wysokości drzwi. 

e) Ściągnąć folię zabezpieczającą. 

f) Trzaskając drzwiami przykleić taśmę do ramy. 

g) Docisnąć taśmę stalową na całęj jej długości. 

 

4) *Regulacja samodomykaczy: 

 
-W celu uzyskania sprawniejszego domykania skrzydła 

moskitiery do ramy drzwiowej, można regulować 

napięcie sprężyny zawiasu poprzez jego „nakręcanie” 

kluczem imbusowym. 

Jeden obrót  - "klik"  kluczem imbusowym górnego 

samodomykacza, sprawdzamy domykanie drzwi. 

Następnie jeden obrót - "klik"  dolnego samodomykacza, 

sprawdzamy domykanie drzwi. Kolejno w razie potrzeby 

powracamy do naciągnięcia górnego samodomykacza, 

itd., aż do osiągnięcia zamierzonego domykania drzwi. 

 

-Zbyt mocne napięcie sprężyny w zawiasie może 

skutkować jego niewłaściwym działaniem lub 

zniszczeniem. 

 

-Podczas użytkowania, nie zaleca się otwierać moskitierę 

na kąt większy niż 120 stopni. 

 

 


