
Przeczytaj instrukcję uważnie przed montażem i użytkowaniem produktu. Proces montażu może być 
wykonany przez osobę niewykwalikowaną. Wyrób tylko do użytku wewnętrznego.
Read the instructions carefully before assembling and using the product. Assembling process can be 
completed by non-professionals. For indoor use only.
Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product monteert en gebruikt. Het montageproces 
kan worden voltooid door niet-professionals. Alleen voor gebruik binnenshuis.

Opcje montażu | Mounting options | Montageopties

Moskitiera plisowana GM17+22
Pleated mosquito net GM17 and GM22 
Plissé hordeur GM17 en GM22
Instrukcja | Manual | Montagehandleiding

Wnękowy
Inset
In de dag

Nawierzchniowy
Face
Op de dag

Należy złożyć ramę przed montażem 
Please assemble the frame before montage 
Het frame voor de montage assembleren
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Podczas odklejania taśm zabezpieczających sznurki należy uważać, aby sznurki się nie zaplątały.
When removing the tapes securing the cords, be careful that the cords do not get tangled.
Let er bij het verwijderen van de tapes waarmee de draden op zijn plaats gehouden worden, op dat de 
draden niet verstrikt raken.

UWAGA / ATTENTION / ATTENTIE
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Należy złożyć ramę przed montażem
Please assemble the frame before montage
Следует собрать раму перед мотажем 2.I 2.II 2.III 2.IV
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UWAGA / ATTENTION / ATTENTIE
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4.I

3.I

4.II

3.II

Blokowanie dolnego sznurka. (Wykonać jako pierwsze). 

Locking the bottom string. (Do it first). 

Eerst de bodemdraden vergrendelen!
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Przy montażu magnesu, należy zachować 25cm odstęp od krańców szyny.

When installing the magnet, keep a distance of 25 cm from the ends of the rail.

Houd bij het installeren van de magneet een afstand van 25 cm van de uiteinden van de rail aan.

UWAGA / ATTENTION / ATTENTIE

Produkt należy regularnie przecierać miękką szmatką. Nie należy używać środków czyszczących. 
Aby zachować sprawność wyrobu należy regularnie otwierać i zamykać moskitierę.
The product should be regularly wiped with a soft cloth. Do not use cleaning agents. To keep the product 
in good working order, the mosquito should be opened and closed regularly.
Het product moet regelmatig worden afgeveegd met een zachte doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen. 
Om het product in goede staat te houden, moet de hor regelmatig worden geopend en gesloten.

Pielęgnacja | Maintenance | Onderhoud 

Obsługa | Operation | Bediening 
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