
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
START TRACKS INSTALLATION 02

Τοποθετήστε τους κάθετους οδηγούς στα γωνιακά τεμάχια ξεκινώντας
πρώτα από επάνω και μετά από κάτω.
Τρυπήστε με τρυπάνι στις αντίστοιχες τρύπες των κάθετων οδηγών.
Βιδώστε με τις βίδες που σας παρέχονται.

Insert the starting vertical pro�les into the locations on the corner pieces,
�rst at the top, and then at the bottom.
Drill the �xing holes (corresponding to the holes on the vertical pro�le)
Fasten using the screws supplied

ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ - CENΤRAL OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ 22mm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
TRACKS INSTALLATION 01

Αφαιρέστε την προστατευτική επικάλυψη της ταινίας διπλής όψης
και κολλήστε τους οδηγούς.
Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς μετακινώντας τις γωνίες.

Remove the protective backing from 
the double-sided tape and attach the tracks
Correct for any skew by sliding 
the corner pieces

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΙΤΑΣ
INSERTING AND FASTENING THE SCREEN 03

Τοποθετήστε τις πτυσσόμενες σίτες στους οριζόντιους οδηγούς.
Μετακινήστε τις σίτες προς τους αντίστοιχους κάθετους οδηγούς. 
Στερεώνετε τις σίτες στους κάθετους οδηγούς πιέζοντας προς την
αντίστοιχη κατεύθυνση μέχρι να «κλειδώσουν».

Insert the two pleated screen packs into the tracks
Move the two screen packs towards their respective starting pro�les
Insert the two screen packs into the starting pro�les until 
they are snap-locked into place

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ
INSERTING THE CORD STOPS 04

Τοποθετήστε τα κορδόνια στην ειδική κεντρική υποδοχή, πρώτα στον 
κάτω οριζόντιο οδηγό.
Τοποθέτηση κορδονιών στον πάνω οριζόντιο οδηγό: Τοποθετήστε τα κορδόνια
στις ειδικές υποδοχές του οδηγού. Το κορδόνι από δεξιά στερεώνεται 
στην αριστερή υποδοχή ενώ το κορδόνι από αριστερά στερεώνεται 
στην δεξιά υποδοχή. 

At the bottom, insert the cord stops into their locations on the central accessory
At the top, insert the knot on the cords into the respective location on each 
cursor. The cords from the right are inserted into the cursor furthest to the left,
and the cords from the left are inserted into the cursor furthest to the right 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
GUIDES ADJUSTMENT 06

Μετακινήστε τους οδηγούς μέχρι να τερματίσουν στο επάνω οριζόντιο προφίλ. 
Εφαρμόστε απαλή πίεση μέχρι να ενεργοποιηθεί το ελατήριο τους. 
Σφίξτε τις βίδες στερέωσης. 

Bring the guides up to the top track
Apply light pressure to the guides, so that the spring is in action
Tighten the �xing screw

ΤΕΣΤ ΚΥΛΙΣΗΣ
SLIDING TEST 07

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
COMPLETE THE SCREEN 08

Τοποθετήστε το κάπακι-κάλλυμα στην ειδική κεντρική υποδοχή 
του κάτω οδηγού. 

Insert the cap supplied to hide the knot

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ
CORD ADJUSTMENT 05

Using the key supplied, unscrew the screw on the cursors
Tighten the cords by sliding each cursor, and then tighten the screws
Cut excess cord length after having completed adjustment

Χρησιμοποιώντας το ειδικό κλειδί (Σας παρέχεται) χαλαρώστε τις βίδες 
των ειδικών υποδοχών του πάνω οδηγού. 
Τεντώστε τα κορδόνια μετακινώντας τις ειδικές υποδοχές και έπειτα 
σφίξετε τις βίδες.
Κόψτε το κορδόνι που περισσεύει αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
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