
Μαγνητικό κανάλι
Magnet channel

Κάθετοι οδηγοί
Start track

Οδηγός “Χερούλι” 
Handle bar

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
TRACKS INSTALLATION 01

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

Remove the protection of the double sticker and �x the
tracks in place
Correct any di�erences in length by sliding the angles
pieces along.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΙΤΑΣ
INSERTION AND FASTENING OF INSECT SCREEN 03

Insert the net packet inside the
tracks
Bring the net packet towards the
start track
Insert the screen packet in the start
track until it locks in place.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ
TUNERS INSERTION 04

Insert the tuner in the appropriate angles, taking care to ensure that the heads
of the tuner screws are always in sight and that the cords remain parallel

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
INSTALLATION OF RECEIVER CHANNEL 05

Insert the receiver channel in
the angles, by inserting the
upper part �rst, then the lower
part.
Ensure that the holes for faste-
ning then fasten using the
screws provided.

SET ΣΙΤΑΣ
SCREEN KIT

SET ΠΡΟΦΙΛ
PROFILES KIT

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ACCESSORIES KIT

ΕΠΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ
Top track

Εργαλείο “Κλειδί” 
Key for tuner regulation

ΠΑΝΩ ΓΩΝΙΕΣ
Top angles supports

ΚΑΤΩ ΓΩΝΙΕΣ
Bottom angles supports

Κυλιόμενος οδηγός, βίδες, “STOP”, 
τρυπάνι για ηλεκτρικό δράπανο

Guide, screws, stop piece,
power screwdriver bit

ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ
Bottom track

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
TRACKS KIT

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
START TRACK INSTALLATION 02

Decide on opening; insert the start
track in the corner pieces
Insert the upper part �rst, then the lower part
Make the holes to fasten it in place (these should correspond to the holes on
the upright)
Fasten using the screws provided

BREVETTO EUROPEO N. 1701641

D E S I G N E R

Αποφασίστε για το άνοιγμα. Τοποθε-
τήστε τους κάθετους οδηγούς στα 
γωνιακά τεμάχια ξεκινώντας πρώτα 
από επάνω και μετά από κάτω.
Τρυπήστε με τρυπάνι στις αντίστοιχες 
τρύπες επάνω. 
Βιδώστε με τις κατάλληλες παρεχόμε-
νες βίδες

Τοποθετήστε τον κάθετο οδηγό 
τερματισμού υπό γωνία πρώτα 
από πάνω και μετά από κάτων.
Τρυπήστε τις αντίστοιχες 
τρύπες.
Βιδώστε με τις κατάλληλες 
παρεχόμενες βίδες

Εισάγετε τη πτυσσόμενη σίτα μέσα 
στους οριζόντιους οδηγούς. 
Σύρετε τη σίτα προς τον κάθετο 
οδηγό και πατήστε μέχρι να 
«κλειδώσει»

Τοποθετήστε τον ρυθμιστή κορδονιού φροντίζοντας οι βίδες ρύθμισης να 
είναι πάντα ορατές και το κορδόνι σε παράλληλη θέση.

01
SILK LINE PRO 22mm

Ρυθμιστής επάνω
γωνίας

Tuner at the top in the
upper angle piece

Ρυθμιστής
κάτω γωνίας

Tuner at the bottom in the
lower angle piece

Το κορδόνι πρέπει να βγαίνει από τον ρυθμιστή 
από την αντίθετη πλευρά της κεφαλής της βίδας

The cords must come out of the tuner from 
the opposite side to the screw head



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
INSERT THE MAGNET CHANNEL 07

Check the polarity of the magnet channel and insert
on the receiver truck.

ΧΕΡΟΥΛΙ
HANDLE 09

Τοποθετήστε το χερούλι και ασφαλίστε το σφίγγοντας τη βίδα.

Insert the handle then fastening with the screw.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ
GUARD INSERT 10

ΤΕΣΤ ΚΥΛΙΣΗΣ
MOVEMENT TEST 11

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ)
DISASSEMBLING (FOR CLEANING) 12

Ξεβιδώστε τη βίδα μέχρι να απελευθερωθεί
η σίτα.

Use the screw until the escaping of the
screen pack
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ
FRONTAL INSTALLATION 13

Χρησιμοποιείστε το προφίλ σχήματος «L»

Use the appropriate “L” shaped pro�le

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
ADJUSTMENT GUIDES 08

Place the guides on the top track
Push the guides lightly to make the

spring work
Tighten the fastening screws

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το κορδόνι να βρίσκεται πίσω από 

τον ρυθμιστή και τη βίδα

WARNING!
Wires behind tuner and screw view.

!

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ
SETTING OF CORDS 06

If necessary with the screwdriver provided activate the adjusting screw in the
tuner, by turning it either to the left or right to set the tautness of the cords until
a smooth �owing movement is obtained and the handle bar is perfectly vertical

Βγάλτε το κάλυμμα
Remove the cover

Χρησιμοποιώντας το ειδικό παρεχόμενο εργαλείο στρίψτε την αντίστοιχη 
βίδα του ρυθμιστή για να τεντώσετε ή να χαλαρώσετε το κορδόνι. Σκοπός 
είναι να επιτύχετε μια ομαλή κύλιση της σίτας ενώ ταυτόχρονα ο οδηγός 
«χερούλι» να είναι κάθετος.

Κάνετε έλεγχο της πολικότητας του μαγνήτη και 
τοποθετήστε τον στον οδηγό τερματισμού.

Σύρετε τον οδηγό μέχρι τον επάνω.
Πιέστε ελαφρά μέχρι να ενεργοποιηθεί  το ελατήριο.
Στερεώστε σφίγγοντας τις βίδες.
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