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Obseg dobave 

 
Komplet vsebuje naslednje dele: 

 

1. 2 pre na profila ogrodja 
2. 2 vzdolžna profila ogrodja 
3. 4 vpenjalne letvice (za tkanino iz steklenih vlaken) 
4. 4 vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla 
5. 4 vogalne spojnike 
6. 1 tesnilno š etko 
7. 2 vpenjalna ro aja 
8. 1 zavoj tkanine iz steklenih vlaken 
9. Navodila za montažo
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Varnost  
Simboli 

Simboli v teh navodilih pomenijo naslednje: 

 
Nevarnost telesne poškodbe in poškodbe naprave. 
Upoštevajte navodila. 

 

 

Napotek:  
Pomeni pomembne dodatne informacije za uporabnika. 

 

Varnostni napotki 
Zaš itno okno proti insektom NI namenjeno za uporabo kot varovalo pred 
padcem skozi odprto okno! Otrok nikoli ne puš ajte samih pri odprtem oknu! 

 
Pozor! Nevarnost padca 
Ne naslanjajte se na zaš itno okno proti insektom! 

 

 

Napotek:  
Pri vseh delovnih korakih uporabljajte trdno podlago. 
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Splošno 
Uporaba in shranjevanje navodil za montažo 

Za varno in hitro montažo zaš itnega okna proti insektom upoštevajte 
navodila za montažo. Priporo amo, da pred montažo in prvo uporabo 
zaš itnega okna proti insektom skrbno preberete ta navodila, saj ga boste 
tako lahko najlažje uporabljali in im bolje izkoristili. Navodila za uporabo 
shranite za poznejše ponovno branje. 

Podro ja uporabe 
Zaš itno okno proti insektom je vsestransko uporabno. Mere lahko 
individualno prilagodite meram vašega okna. Je enostavno za montažo in 
primerno za uporabo v vseh vremenskih razmerah (sonce, veter, dež itd.). 

Funkcija 
Zaš itno okno proti insektom ima funkcijo, da pri odprtem oknu zadrži 
insekte zunaj hiše oziroma sobe. Po potrebi ga lahko brez uporabe orodja 
enostavno namestimo oz. snamemo.  
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Montaža 
Potrebno orodje  

Za montažo zaš itnega okna proti insektom potrebujete naslednje orodje: 

 žago za železo 
 jeralnik (priporo ljivo) 
 merilni trak 
 gumijasto kladivo 
 pilo 
 svin nik (za ozna evanje) 
 orodje za rezanje (npr.: univerzalni nož) 
 kleš e 

Izmera okna 
Za ta korak potrebujete naslednje orodje: 

 merilni trak 

Okensko odprtino izmerite (pri odprtem okenskem krilu) z merilnim trakom. 

  
1. Odprite okno. 
2. Izmerite širino Š okenske odprtine in si mero zapišite. 
3. Izmerite višino V okenske odprtine in si mero zapišite. 
4. Izmerite globino G okenske odprtine in si mero zapišite. 
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Prirezovanje profilov ogrodja 
Profile ogrodja ozna ite z izmerjenimi merami, jih odžagajte in postrgajte 
robove. 

Za ta korak potrebujete naslednje orodje: 

 merilni trak 
 svin nik 
 jeralnik (priporo ljivo) 
 žago za železo 
 pilo 

Ozna evanje mer na profilih ogrodja 

 
1. Od izmerjene širine Š odštejte 30 mm, od višine V pa 13 mm. 
2. Vrednosti prenesite na vzdolžna profila ogrodja (V) oz. pre na profila 

ogrodja (Š). 
3. S svin nikom ozna ite ustrezno mesto. 
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Žaganje profilov ogrodja na pravilno dolžino 
1. Profil ogrodja položite v jeralnik. 
2. Pravilno ga namestite in ga mo no držite z roko. 
3. Profil odžagajte pod pravim kotom na ozna enem mestu. 
4. Ponovite korake od 1 do 3 za oba vzdolžna in oba pre na profila 

ogrodja. 

 

Napotek:  
Prirežite vsak profil ogrodja posebej na pravilno dolžino. 

5. Robove pazljivo postrgajte s pilo, da si olajšate montažo posameznih 
delov. 

 
Pozor! Nevarnost poškodbe 
Pazite na ostre robove in jih natan no postrgajte! 

Prirezovanje vpenjalnih letvic 
Vpenjalne letvice ozna ite z merami profilov ogrodja in jih odžagajte. 

Za ta korak potrebujete naslednje orodje: 

 merilni trak 
 svin nik 
 jeralnik (priporo ljivo) 
 žago za železo 
 pilo 

Ozna evanje mer na vpenjalnih letvicah 
1. Posamezne dolžine profilov ogrodja prenesite na vpenjalne letvice. 
2. S svin nikom ozna ite ustrezno mesto. 
3. Ponovite koraka 1 in 2 za vse štiri vpenjalne letvice. 
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Žaganje vpenjalnih letvic na pravilno dolžino 
1. Vpenjalno letvico položite v jeralnik. 
2. Pravilno jo namestite in jo mo no držite z roko. 
3. Vpenjalno letvico pod pravim kotom odžagajte na ozna enem mestu. 
4. Pri navpi ni vpenjalni letvici iz sredine odžagajte kos, ki ustreza širini 

vpenjalnega ro aja (27 mm). 
5. Ponovite korake od 1 do 3 za vse štiri vpenjalne letvice in korak 4 le za 

obe navpi ni letvici. 

Upogibanje vpenjalnih vzmeti iz legiranega jekla 
Na vpenjalnih vzmeteh iz legiranega jekla ozna ite pravilno izmerjena mesta 
(globina G) in jih upognite. 

Za ta korak potrebujete naslednje orodje: 

 merilni trak 
 svin nik 
 kleš e 

Ozna evanje mer na vpenjalnih vzmeteh iz legiranega jekla 
1. Na daljšo spono prenesite globino G okenskega okvirja, od 

upognjenega roba vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla.  
2. S svin nikom ozna ite mere. 
3. Ponovite koraka 1 in 2 za vse štiri vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla. 
4. Te oznake pomenijo robove za upogib. 
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Upogibanje vpenjalnih vzmeti iz legiranega jekla 

 
1. Držite vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla s kleš ami na ozna enem 

mestu tako, da je ozna ba še vedno vidna. 
2. Z roko upognite vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla v nasprotni smeri 

od že upognjene spone okoli mesta oznake. 
3. Razdalja med spono mora po upognjenju ustrezati najmanj globini G 

okenskega okvirja. 
4. Ponovite koraka 1 in 2 za vse štiri vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla. 
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Sestavljanje ogrodja 
Profile ogrodja postopoma sestavite z ostalimi deli. 

Za ta korak potrebujete naslednje orodje: 

 merilni trak 
 svin nik 
 orodje za rezanje 
 gumijasto kladivo 

Montaža tesnilne š etke 

 
1. Izmerite dolžino vzdolžnega profila ogrodja, prištejte 5 cm in dobljeno 

mero prenesite na trak tesnilne š etke. 
2. S svin nikom ozna ite mere. 
3. Izmerite dolžino pre nega profila ogrodja, prištejte 4,4 cm in dobljeno 

mero prenesite na trak tesnilne š etke. 
4. S svin nikom ozna ite mere. 
5. Trak tesnilne š etke odrežite na ozna enem mestu. 
6. Potisnite tesnilne š etke v ustrezne profile ogrodja. 
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Montaža vogalnih spojnikov 

  
1. Vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla položite v utor vogalnega spojnika. 

 

Napotek:  
Pazite, da vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla vpnete z dolgimi 
robovi v oba vzdolžna profila ogrodja na enaki strani profila. 

2. Potisnite vogalni spojnik skupaj z vpenjalno vzmetjo iz legiranega jekla v 
vzdolžni profil ogrodja. 

3. Ponovite koraka 1 in 2 za drugo stran vzdolžnega profila ogrodja. 
4. Ponovite korake od 1 do 4 za drugi vzdolžni profil ogrodja. 
5. Povežite oba vzdolžna profila ogrodja s pomo jo vogalnih spojnikov z 

obema pre nima profiloma ogrodja. 
6. Vogalne spojnike pazljivo udarite z gumijastim kladivom, dokler se ne 

zasko ijo v profilih ogrodja. 

Pred sabo imate sestavljeno ogrodje. Preverite ali se vpenjalne vzmeti iz 
legiranega jekla paroma nahajajo na isti strani ogrodja (npr. zgornja stran 
vpenjalnih vzmeti iz legiranega jekla z dolgimi robovi). 

Montaža tkanine iz steklenih vlaken 
Tkanino iz steklenih vlaken položite na sestavljeno ogrodje, jo pritrdite in 
obrežite. 

Za ta korak potrebujete naslednje orodje: 

 orodje za rezanje (npr.: univerzalni nož) 
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Pritrjevanje tkanine iz steklenih vlaken 

1. Tkanino iz steklenih vlaken položite na ogrodje tako, da vlakna potekajo 
vzporedno z ogrodjem. 

2. Pravilno skrajšane vpenjalne letvice in vpenjalna ro aja vstavite v utore 
na ogrodju in tako namestite tkanino iz steklenih vlaken. 

 

Napotek:  
Pazite, da je mreža enakomerno napeta, ker se lahko v 
nasprotnem primeru ogrodje ukrivi. 

Prirezovanje tkanine iz steklenih vlaken 
1. Tkanino iz steklenih vlaken, ki moli prek vpenjalnih letvic, pazljivo 

odrežite. 

Montaža je zaklju ena. Preverite, ali je tkanina iz steklenih vlaken 
enakomerno napeta in pazite, da ogrodje ni ukrivljeno. 

Vpenjanje sestavljenega zaš itnega okna proti insektom 
1. Zaš itno okno proti insektom primite za vpenjalna ro aja. 
2. Zaš itno okno proti insektom namestite tako, da ga vpnete najprej na 

zgornji strani, kjer se nahajajo daljše vpenjalne vzmeti. 
3. Nato vpnite še krajše vpenjalne vzmeti na spodnji strani. 
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iš enje 
Zaš itnega okna proti insektom ne istite z mo no jedkimi ali agresivnimi 
istilnimi sredstvi, ker lahko poškodujejo lakirane površine. Za iš enje 

uporabljajte le mehke istilne krpe, saj lahko v nasprotnem primeru 
popraskate in tako poškodujete lakirane površine. 

Tehni ni podatki  
maks. mere: 1245 mm x 1445 mm 

Napotki za odstranjevanje 

 

e priprave ne želite ve  uporabljati, jo odstranite na okolju 
prijazen na in. Priprava ne spada med gospodinjske odpadke. 
Zavrzite jo na javnem zbirnem mestu. 

 

Embalažo je mogo e delno ponovno uporabiti. Embalažo 
odstranite na okolju prijazen na in in jo oddajte v reciklažo. 
Zavrzite jo na javnem zbirnem mestu. 

Ve  informacij lahko dobite na komunalnem zbirnem mestu za odpadne 
snovi. 



Garancijska doba velja 5 let od dneva nakupa oz. 
predaje blaga. Uveljavljanje garancijskih zahtevkov 
je mogo e le z ra unom in izpolnjenim garancijskim 
listom, zato ju shranite. 
 
Proizvajalec jam i, da bo brezpla no odpravil 
pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali 
tovarniških napak, pri emer na in odprave 
pomanjkljivosti (popravilo, zamenjava ali vra ilo 
denarja) dolo i proizvajalec sam. Garancija ne krije 
škode, ki nastane zaradi nesre e, nepri akovanega 
dogodka (npr. strele, vode, ognja itd.), neustrezne 
uporabe ali transporta, neupoštevanja varnostnih 
predpisov in predpisov o vzdrževanju ali druge 
neustrezne obdelave ali spremembe. 
 
Za dele, ki se obrabijo (npr. lu i, baterije, gumijasti 
deli itd.), velja ob obi ajni in pravilni uporabi 
garancijska doba 6 mesecev. Garancija ne 
vklju uje sledi dnevne uporabe (prask, vdolbin itd.). 

Ta garancija ne omejuje pravice izro itelja iz 
naslova jam enja prodajalca. Garancijska doba se 
lahko podaljša le, e je to v skladu z zakonskimi 
predpisi. V državah, kjer so zakonsko predpisani 
(obvezna) garancija in/ali skladiš e rezervnih delov 
in/ali odškodnina, veljajo z zakonom dolo eni 
minimalni pogoji. Servisno podjetje in prodajalec pri 
prevzemu izdelka v popravilo ne prevzemata 
odgovornosti za podatke ali nastavitve, ki jih je v 
izdelek morda shranil izro itelj. 
 
Po preteku garancijske dobe lahko pokvarjeno 
napravo še vedno pošljete v popravilo na servisno 
mesto. Po preteku garancijske dobe se popravila 
izvajajo na stroške izro itelja. e popravilo ali 
predra un ni brezpla en, boste o tem predhodno 
obveš eni. 

GARANCIJSKI LIST 

Naslov servisa: TPS Product Solutions GmbH 
Liesinger Flurgasse 6 
A – 1230 Dunaj 

Telefonska številka za pomo  uporabnikom: +43 (0) 1 5120947 
Naziv proizvajalca/uvoznika: TPS Product Solutions GmbH 

Walfischgasse 5 
A – 1010 Dunaj 

E-pošta: service@tp-solutions.net 
Naziv izdelka: Zaš itno okno proti insektom iz aluminija 
Identifikacijska številka izdelka/proizvajalca: 36110/36111 
Številka izdelka: 26835 
Veljavnost akcije: 04/2012 
Podjetje in sedež prodajalca: Hofer  trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1,  

1225 Lukovica 

Opis napake:  

  

Ime kupca:  

Poštna št./kraj:  Ulica:  

Tel. št./e-pošta:   
 Podpis:  
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