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Kryt okna pro mobilní klimatizaci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Montážní návod – Montážny návod 
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Vážená zákaznice-vážený zákazníku  

Děkujeme vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek. Prosím, přečtěte si pečlivě tento montážní 

návod, než začnete s vlastní montáží a používáním. Zabráníte tím vzniku možných poškození okna. 

 

  

● Dříve než začnete s instalací krytu se ujistěte, že montáží nedojde k poškození rámu nebo křídla 

vašeho okna.  

●Nezapomeňte, že po instalaci musíte okno otvírat a zavírat. Nenalepte tedy kryt k těsnění okna.  

● Nezapomeňte, že namontovaný kryt nesmí zasahovat do systému zámků okna. 

 nstalace  

1. Okenní křídlo musí být při montáži otevřeno a povrch okenního křídla a rámu, na které bude 

kryt nalepen musí být očištěn. Při očištění musí být odstraněn prach, mastnoty, případně 

stopy olejů. 

2. Lepící pásku se suchým zipem nalepte na okenní křídlo. Při lepení dejte pozor, aby po 

nalepení bylo možné okno zavřít. Nelepte pásku na těsnění okna. 

3. Širší stranu (označena B), zip musí zůstat uzavřený, nalepte pečlivě při otevřeném okně na 

okenní rám. Před nalepením si označte střed rámu a lepit začtěte od středu ke krajům. 

4. Při zavřeném okně zkontrolujte, zda není poškozeno těsnění okna. 

5. Kratší stranu (označena A), zip musí zůstat uzavřený, nalepte pečlivě při otevřeném okně na 

okenní křídlo. Před nalepením si označte střed křídla a lepit začtěte od středu ke krajům. 

6. Po montáži by mělo být bez problémů možné okno otevřít a zavřít.  Při otevřeném okně 

rozepněte zip, vložte do mezery hubici pro odvod horkého vzduchu z klimatizace a zip 

zatáhněte. Tím upevníte hubici hadice v krytu okna. 

7. Klimatizaci je možné zapnout. 

 

A.  Užší strana se nalepí na rám okna. 

 

                                 A   Užší strana přijde připevnit na okenní křídlo 

 

                                     B   Širší strana se připevňuje na rám okna. 

                                                      VAROVÁNÍ 

                                                      INSTALACE 

                                        OBRÁZEK TĚSNÍCÍHO KRYTU 



 

 

 

● Při silním znečištění krytu je možné použít k čištění vlažnou vodu. Nepoužívejte žádné čistící  

    prostředky.  

● Měkkým kartáčem odstraňte prach a použijte hadr s vlažnou vodou. 

● Těsnící kryt nikdy neperte v pračce. 

 

 

 

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo nejasnosti, můžete se kdykoliv obrátit na firmu NOVAIR  nebo na 

prodejce ve vaší zemi.  

NOVAIR GmbH   Postfach 1452   82035 Deisenhofen   BRD 

 

Dovozce:  SchiessL, s.r.o. Jabloňová 49, 106 00 Praha 10   www.schiessl.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                PÉČE A ČIŠTĚNÍ 

                                                KONTAKTY 
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Vážená zákazníčka-vážený zákazník 

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli zakúpiť náš výrobok. Prosím, prečítajte si pozorne tento montážny 

návod, ako začnete s vlastnou montážou a používaním. Zabránite tým vzniku možných poškodeniu 

okna. 

 

 

 

 

● Skôr ako začnete s inštaláciou krytu  uistite sa, že montážou nedôjde k poškodeniu rámu alebo 

krídla vášho okna. 

● Nezabudnite, že po inštalácii musíte okno otvárať a zatvárať. Nenalepte teda kryt na tesnenie okna. 

● Nezabudnite, že namontovaný kryt nesmie zasahovať do systému zámkov okna. 

 

 

 

 

1. Okenné krídlo musí byť pri montáži otvorené a povrch okenného krídla a rámu, na ktorombude 

kryt nalepený musí byť očistený. Pri očistenie musí byť odstránený prach, mastnoty, prípadne stopy 

olejov. 

2. Lepiacu pásku so suchým zipsom nalepte na okenné krídlo. Pri lepení dajte pozor, aby po nalepení 

bolo možné okno zatvoriť. Nelepte pásku na tesnenie okna. 

3. Širšiu stranu (označená B), zips musí zostať uzavretý, nalepte starostlivo pri otvorenom okne na 

okenný rám. Pred nalepením si označte stred rámu a lepiť začítajte od stredu ku krajom. 

4. Pri zatvorenom okne skontrolujte, či nie je poškodené tesnenie okna. 

5. Kratšie stranu (označená A), zips musí zostať uzavretý, nalepte starostlivo pri otvorenom okne na 

okenné krídlo. Pred nalepením si označte stred krídla a lepiť začítajte od stredu ku krajom. 

6. Po montáži by malo byť bez problémov možné okno otvoriť a zatvoriť. Pri otvorenom okne 

rozopnite zips, vložte do medzery hubicu pre odvod horúceho vzduchu z klimatizácie a zips 

zatiahnite. Tým upevníte hubicu hadice v kryte okna. 

7. Klimatizáciu je možné zapnúť. 

 

 

                                               VAROVANIE 

                                               INŠTALÁCIA 



 

 

 

 

                                       A. Užšia strana sa nalepí na rám okna. 

                                                    B. Širšia strana sa upevní na rám okna. 

 

 

 

 

● Pri silnom znečistení krytu je možné použiť na čistenie vlažnú vodu. Nepoužívajte žiadne čistiace 

prostriedky. 

● Mäkkou kefou odstráňte prach a použite handru s vlažnou vodou. 

● Tesniaci kryt nikdy neperte v práčke. 

 

 

 

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, môžete sa kedykoľvek obrátiť na firmu NOVAIR alebo na 

predajcu vo vašej krajine. 

NOVAIR GmbH Postfach 1452,  82035 Deisenhofen,  BRD 

 

Dovozca: Schiessl, s.r.o.  Považská 16, 940 01 Nové Zámky   www.schiessl.sk.  
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