Doplňkový návod k montáži dvojice střešních a vertikálních okenních prvků s nosníkem EBY

EFW/EFL/EFS
+ EBY
Pozn.: Český text je překladem montážního návodu, který je přiložen v každém balení s výrobkem.
Jednotlivé body textu jsou řazeny shodně s originální verzí.
Montáž střešních oken: následujte také návod přiložený k oknu. Připravte, upevněte a upravte okna
VFE/VFA/VFB následováním návodu přiloženého v balení s VFE/VFA/VFB.
Str. 3
Obr. 1: Přeneste vzdálenost min 130 mm z čelní strany vnější stěny k vyplněným latím po obou
stranách. Označte vertikální linku.
Obr. 2: Za použití šablony přeneste linky na čelní stranu vyplněných latí po obou stranách. Pro pozici
spodních rámů střešních oken následujte (1) a pro nosník EBY následujte (2). Za použití šablony
prosím zkontrolujte, zda je zde adekvátní výška pro VFE (a).
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Obr. 3: Umístěte a připevněte montážní lať a vrchní výměnu.
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Obr. 4: Označte výměnu a parapet pro upevnění úhelníků (b, c). Body (b) a (c) jsou určeny pomocí
diagonálního měření X mm = X mm.
! Zajistěte, aby byly dodrženy vertikální a svislé rozměry tak, aby lemování pasovalo.
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Obr. 5: Pomocí měřidla přeneste střešní sklon X° stejně jako “A mm”, “Y mm” (délka okna), “Z
mm” a “C mm” k nosníku EBY. Seřízněte nosník EBY do příslušné délky.
POZNÁMKA! Když seřezáváte EBY, rozměr C mm musí být maximálně 40 mm.
! Pokud je lišta vyšší než 40 mm, seřízněte také lať.
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Obr. 6: Připevněte nosník EBY k úhelníkům (a, b). Vyrovnejte podle olovnice po obou stranách (c).
Upevněte distanční úhelníky (d).
Obr. 7: Dočasně upevněte podpěrnou lať pod značku vytvořenou na obr. 2 pro spodní rámy střešních
oken.
Str. 8
Obr. 8: Upevněte přiložené těsnění do dvou okenních drážek proti EBY (1). Připevněte úhelníky
přiložené k oknům na opačné strany rámu než EBY (a, b). Připevněte úhelníky přiložené k lemování
na boční strany rámu čelem k EBY (c, d).
Obr. 9: Umístěte první střešní okno a pomocí vrutů připevněte na nosník EBY.
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Obr. 10: Umístěte střešní okna. Připevněte úhelníky na latě v uvedeném pořadí (a, b, c). Odstraňte
dočasně umístěnou podpěrnou lať (d). Mezi okna připevněte úhelníky přiložené k lemování (e).
Vyrovnání střešního okna: Následujte návod přiložený ke střešnímu oknu.
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Obr. 11: Vyjměte křídla: následujte montážní návod VFE/VFA/VFB.
Obr. 12: Odstraňte vrchní přepravní lať (1).
! Odstraňte spodní přepravní lať (2) pokud ji nechcete použít jako podporu při montáži.
Obr. 13: Připravte okna VFE/VFA/VFB. Odstraňte vyznačené krycí díly.
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Obr. 14a: V závislosti na vzdálenosti X mm jsou montážní úhelníky umístěny, jak je znázorněno na
obrázcích 14a nebo 14b. Zajistěte, že je dodržena vzdálenost min 60 mm z rohu k prvnímu otvoru na
vrut (1). Přeneste vertikální linku vyznačenou na obr. 1 k montážním úhelníků (2).
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Obr. 15: Připevněte montážní úhelníky na rám (1).
! Vezměte v úvahu, že úhelníky musí být upevněny s označenou linkou na úhelnících umístěných 3
mm od okraje vertikální okenního prvku.
Obr. 16: Pomocí klínů usaďte rámy a podpěru (a). Vyvrtejte ø 3 mm otvory do střešních oken a
sešroubujte rámy dohromady (b).
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Obr. 17: Vložte klíny na boční strany. Ujistěte se, že rámy jsou ve vertikální a horizontální poloze.
Zkontrolujte diagonální rozměry.
Obr. 18: Upevnění k nosníku EBY: Vyvrtejte otvory v úhlu 15° (a). Připevněte max 55 mm dlouhé
vruty (b). U velkých oken upevněte 2 vruty doprostřed.
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Obr. 19: Předvrtejte otvory a připevněte pomocí přiložených vrutů.
A: Upevnění do timber frame zdi.
B: Upevnění do cihlové/betonové zdi.
C: Upevnění do krokve.
D: Upevnění do okenních ostění: Za montážní úhelníky připevněte podložky.
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Obr. 20: Nasazení a úprava křídel: následujte montážní návod VFE/VFA/VFB.
Obr. 21: Připevněte střední krycí díl posunutím za boční krycí díly vertikálního prvku (a). Připevněte
prostřední díl (b).
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Obr. 22: Upravte koncové části (a) a připevněte krycí díly (b).
Obr. 23: Připevněte prostřední díl (a). Upravte a připevněte krycí díly (1.1). Vytáhněte boční krycí
díly proti zdi, viz obrázek (b).
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Obr. 24: Podstřešní fólie okolo okenního rámu by měla být nainstalována podle návodu přiloženého
ke střešním oknům.
Obr. 25: Připevněte boční lemování (1.2) a drenážní žlábek pod rám. Následujte montážní návod
EFW, EFL, EFS. Upravte a upevněte krycí díly parapetu (2) (a).
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Obr. 26: Seřízněte šablonu podle střešního sklonu a vytvarujte bargeboards tak, aby pasoval (a, b, c).
Upravte boční krycí díly tak, aby pasovaly a pomocí vrutů připevněte (d).
Obr. 27: Připevněte prostřední žlábek a boční díly lemování (3).
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Obr. 28: Připevněte krycí díly (4, 5, 6).
Obr. 29: Seřízněte vrchní krycí hrany (a). Připevněte vrchní díl lemování (7) (b). Umístění a
vzdálenosti ke střesnímu materiálu: následujte montážní návod EFW, EFL, EFS.
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Obr. 30: Nasaďte křídlo, pokud bylo dříve vyjmuto. Pojistka se automaticky uvolní, když je okno
zavřeno.
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