
Gewünschte Außenhöhe des Aufsatzes festlegen 

und an der Wand anreißen. Der Abstand von der  

Fensterunterkante bis zum Lichtschachtboden 

sollte mind. 15cm betragen.

Den Aufsatz von außen über den Lichtschacht 

schieben. Der Aufsatz kann zwischen  7 - 33 cm 

stufenlos in der Höhe verstellt werden.

Bei Verwendung von 2 Aufsätzen ist zu be-

achten, dass die Niveauregulierung über den 

unteren Aufsatz vorgenommen wird. Der obere 

Aufsatz wird von außen mit dem unteren Ende 

in die Rostaufnahmenut des unteren Aufsatzes 

geschoben.  Die minimale Höhenverstellung 

beträgt bei 2 Aufsätzen 42cm, die maximale 

Höhenverstellung ca. 65cm.

Vor der Montage den Gitterrost einhängen. Für 

Gehwege und Terrassen empfehlen wir den 

Pressgitterrost  Maschenweite 30/10. Bohrlöcher 

markieren und bohren. Die Bohrmaße finden 

Sie auch auf der Außenseite rechts oben am 

Lichtschacht.

Befestigungslöcher des Aufsatzes bohren.

Um eine bestmögliche Stabilität zu erreichen 

empfehlen wir den unteren Aufsatz oder den 

Lichtschacht mit einem Aussteifungswinkel (sie-

he Lichtschachtzubehör) zu verstärken.

Lichtschacht anschrauben.

Gitterrost in den Aufsatz einlegen. Die Einbruch-

sicherungen an den beiden gelochten  Trag-

stäben einhängen und mit den mitgelieferten 

Bohrschrauben am Aufsatz befestigen. Aufsatz 

anschrauben.

Schichtweise mit Kies anfüllen und lagenweise 

verdichten. Auf genügend Abstand mit schwe-

rem Gerät achten.
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 – Jakość Made In Germany

Instrukcja montażu doświetlaczy i nadstawek

Systemy doświetlaczy                        -PROFI  Instrukcja montażu

Zaznaczyć na ścianie górny poziom na jakim ma zostać 
przymocowana nadstawka, zachowując przy tym 15cm 
odstępu między dolną krawędzią okna a spodem korpusu 
doświetlacza.

Przed montażem należy założyć ruszt doświetlacza na 
korpus. W przypadku chodników i tarasów zalecamy ruszt 
kratowy 30/10. Zaznaczyć miejsca wiercenia otworów i 
nawiercić. Wskazówki na ten temat znajdują się po prawej 
stronie w górnej części korpusu doświetlacza.

Przykręcić doświetlacz do ściany.

Założyć nadstawkę od zewnątrz nad korpus doświetlacza 
i przesunąć na odpowiednią wysokość. Możliwa jest bez-
stopniowa regulacja wysokości nadstawki w przedziale 
7-33cm.

Nawiercić otwory w ścianie. Założyć ruszt w nadstawce. Elementy zabezpieczające 
przed kradzieżą zawiesić w wycięciach znajdujących się 
na płaskownikach nośnych rusztu i przykręcić za pomocą 
załączonych wkrętów samowiercących do nadstawki. 
Przykręcić nadstawkę do ściany.

Przy zastosowaniu drugiej nadstawki należy mieć na 
uwadze, że regulacja wysokości dokonuje się na dolnej 
nadstawce. Górną nadstawkę założyć od zewnątrz na dolną 
nadstawkę, tak aby zaklinowała się w zwężeniu jej ścianek. 
Przy zastosowaniu dwóch nadstawek możemy uzyskać 
wysokość minimalną 42cm i maksymalną ok. 65cm.

Aby uzyskać optymalną stabilność zalecamy umieszczenie 
ramy wzmacniającej (patrz akcesoria do doświetlaczy) w 
dolnej nadstawce lub w doświetlaczu.

Przestrzeń wokół doświetlacza z nadstawką wypełnić 
żwirem, ubijając kolejne nakładane warstwy. Przy pracach 
z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu należy zachować od-
powiedni odstęp.


