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1. Nałożyć ruszt kierując
wystające pręty w otwory
doświetlacza, a następnie
docisnąć ruszt do korpusu
do momentu zaklinowania.

2. Wyznaczyć dolną krawędź
doświetlacza, conajmniej
15 cm poniżej otworu
okiennego
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8. Ustawić część górną na
wybraną wysokość.

9. Docisnąć część górną do
wytłoczeń centymetrowych.
Wywiercić górne otwory i włożyć
kołki.

4. Zaznaczyć górne otwory,
nawiercić i włożyć kołki.

10

10. Następnie przykręcić górę.
(tak jak pkt. 5)

5. Włożyć śruby z dołączonymi
podkładkami w miejce zacisku
i przykręcić u góry MEAMAX.
Element klinujący ustawić
 pionowo.

A: Montaż standardowy

76 8

6. MEAMAX można regulować
w górę do 25 cm. Najpierw
montować tak jak w pkt. 1 - 3.

7. Zdjąć zacisk łączący korpusy
z górnej części MEAMAX (np.
śrubokrętem).

B:  Montaż z jednoczesnym ustaleniem wysokości
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11. Poluzować górne śruby
montażowe.

12. Zdjąć zacisk łączący
korpusy MEAMAX.

13. Odchylić lekko od ściany
górną część MEAMAX i
ustawić ją na wybraną wysokość
(max 25 cm do góry) .
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14.Docisnąć część górną do
wytłoczeń centymetrowych.

15. Ustawić poziomo element
klinujący i z powrotem dokręcić
górne śruby.

Wskazówka
Zasypywać jednorodnym
materiałem. Zachować odstęp 1 m
od krawędzi doświetlacza przy
używaniu ciężkiego sprzętu.

C: Późniejsza regulacja wysokości (max. 25 cm, bez dodatkowego wiercenia)

16 17 18 19

16. Wyciągnąć całkowicie
górną część doświetlacza,
element pośredni zamontować
w najwyżej pozycji części
dolnej.

17. Wywiercić cztery otwory
dla elemntu pośredniego (Ø12,
70 mm głęboko), zamocować
za pomocą kołków i śrub.

18. Nałożyć część górną na
element pośredni i  ustawić
wysokość (max. 25 cm).

19. Zaznaczyć otwory górne
MEAMAX, wywiercić i włożyć
dyble. Dalej postępować jak w
pkt. 5.

D: Montaż elementu pośredniego

DOŚWIETLACZ MEAMAX
INSTRUKCJA MONTAŻU

3. Nawiercić dół Ø 12, 90 mm
głęboko, włożyć kołki, wkręcić
śruby do połowy.
Założyć MEAMAX, dokręcić
śruby (razem z U-podkładką).

www.mea.com.pl

Zestaw montażowy

• 4 kołki F12, czarne
• 2 podkładki 40 x 9 x 2,5
• 2 U-podkładki
• 4 śruby 8 x 90
• 2 MEAMAX zaciski, czarne

Mind.
15 cm

Max.
25 cm

Max.
25 cm
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1. Nałożyć ruszt kierując 
wystające pręty w otwory 
doświetlacza, a następnie 
docisnąć ruszt do korpusu
do momentu zaklinowania.
2. Wyznaczyć dolną krawędź 
doświetlacza, conajmniej
15 cm poniżej otworu okiennego
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8. Ustawić część górną na 
wybraną wysokość.
9. Docisnąć część górną do
wytłoczeń centymetrowych.
Wywiercić górne otwory i włożyć
kołki.
4. Zaznaczyć górne otwory,
nawiercić i włożyć kołki.
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10. Następnie przykręcić górę.
(tak jak pkt. 5)
5. Włożyć śruby z dołączonymi
podkładkami w miejce zacisku
i przykręcić u góry MEAMAX.
Element klinujący ustawić
 pionowo.
A: Montaż standardowy
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6. MEAMAX można regulować
w górę do 25 cm. Najpierw 
montować tak jak w pkt. 1 - 3.
7. Zdjąć zacisk łączący korpusy
z górnej części MEAMAX (np. śrubokrętem).
 
B:  Montaż z jednoczesnym ustaleniem wysokości
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11. Poluzować górne śruby
montażowe.
12. Zdjąć zacisk łączący
korpusy MEAMAX.
13. Odchylić lekko od ściany
górną część MEAMAX i 
ustawić ją na wybraną wysokość
(max 25 cm do góry) .
14
14.Docisnąć część górną do
wytłoczeń centymetrowych.
15. Ustawić poziomo element
klinujący i z powrotem dokręcić
górne śruby.
Wskazówka
Zasypywać jednorodnym 
materiałem. Zachować odstęp 1 m
od krawędzi doświetlacza przy używaniu ciężkiego sprzętu.
C: Późniejsza regulacja wysokości (max. 25 cm, bez dodatkowego wiercenia)  
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16. Wyciągnąć całkowicie
górną część doświetlacza,
element pośredni zamontować
w najwyżej pozycji części dolnej.
17. Wywiercić cztery otwory
dla elemntu pośredniego (Ø12,
70 mm głęboko), zamocować 
za pomocą kołków i śrub.
18. Nałożyć część górną na 
element pośredni i  ustawić
wysokość (max. 25 cm).
19. Zaznaczyć otwory górne
MEAMAX, wywiercić i włożyć
dyble. Dalej postępować jak w pkt. 5.
D: Montaż elementu pośredniego
DOŚWIETLACZ MEAMAX 
INSTRUKCJA MONTAŻU
3. Nawiercić dół Ø 12, 90 mm
głęboko, włożyć kołki, wkręcić
śruby do połowy.
Założyć MEAMAX, dokręcić
śruby (razem z U-podkładką).
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Zestaw montażowy
• 4 kołki F12, czarne
• 2 podkładki 40 x 9 x 2,5
• 2 U-podkładki
• 4 śruby 8 x 90
• 2 MEAMAX zaciski, czarne
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15 cm
Max.
25 cm
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