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A.
Odmontujte kliku původního mechanizmu oken ( obr. 1 )

B.
Pomalu, pomocí hadru a šrubováku, odmontujte
z dveří čalounění ( obr. 2 )

C.
Univerzální elektrické stahování oken ESO UNI 2W3S využívá původní mechanizmy
oken ve dveřích. Na původní hřídel oken nasaďte soukolesí
z ESO UNI 2W3S ( obr. 3 ).

Z přiložených adaptérů vyberte nejvhodnější, který pasuje na hřídel původního
mechanizmu oken. Nasuňte adaptér na hřídel, potom nasaďte na adaptér soukolesí
a otestujte zda jste zvolili správný adaptér ( obr. 3A ).

Pomocí šroubu upevněte adaptér na hřídel původního
mechanizmu oken (obr. 3B )

D.
Na soukolesí nasaďte ozubené kolečko mechanizmu ESO NI 2W3S a zabezpečte ho
pomocí pojistného kroužku (obr. 4 ).



E.
Pomocí delšího šroubu připevněte soukolesí s mechanizmem
ESO UNI 2W3S na adaptér a hřídel původního mechanismu oken     (
obr. 5 )

F.
Teď připevněte na mechanizmus ESO UNI 2W3S kovovou konzolu,
která se může namontovat na obě strany mechanizmu a v různých
směrech ( obr. 6 )

G.
Připevněte gumovou a kovovou objímku do díry kovové
konzoly dříve než celou konzolu upevníte na dveře
( obr. 7 )

H.
Při upevňovaní mechanizmu ESO UNI 2W3S dávejte
velký pozor. Vyvarujte se přílišnému přehýbání
a napínání vodících bowdenů. Nikdy nemontujte
mechanizmy tak jak je to na obrázku ( obr. 8 ).

I.
Aby se vodící bowdeny navzájem nemohli o sebe odírat, použijte plastovou pojistku,
kterou upevníte na oba bowdeny. Na následujícím obrázku můžete vidět příklady
správného ohýbání mechanizmu ESO UNI 2W3S ( obr. 9 ).



J.
Při montáži mechanizmu ESO UNI 2W3S do dveří můžete použít i původní kovové
výstuže dveří ( obr. 10 )

K.
Můžete však využít i původní výstuž dveří v kombinaci
s kovovou konzolou ( obr. 11 )

L.
Na dalších obrázkách můžete vidět ideální a maximální dovolené zahnutí bowdenů
ESO UNI 2W3S ( obr. 12A a 12B a 12C ).

Schéma zapojení při použití 3 spínačů na ovládání elektrických oken.


