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Instrukce: 

Těsnění oken pro mobilní klimatizace TOPMK01 slouží pro snížení 
infiltrací teplého vzduchu z venkovního prostředí do interiéru a 
zároveň lepšímu uchycení odvodního/odpadního potrubí mobilní 
klimatizace do okna. Toto těsnění oken mohou instalovat pouze 
osoby poučené tímto instalačním manuálem. Sadu nesmí montovat 
osoby mladší 18 let a osoby, které mají snížené fyzické nebo 
smyslové vnímání nebo nedisponují znalostmi pro instalaci tohoto 
těsnění pro mobilní klimatizace. Při instalaci je nutné se vyvarovat 
nebezpečí pádu z okna. Toto těsnění oken pro mobilní klimatizace 
v žádném případě neslouží jako zábrana před pádem osob nebo 
předmětů z okna. Nerespektování návodu může vést k poškození 
funkčnosti sady. Za bezpečnou instalaci odpovídá instalující. 

Instalační postup: 

1) Rozbalte těsnění oken a překontrolujte obsah balení 
2) Označte si střed těsnění „M“ a stejně tak střed okna dle 

konkrétního typu okna a připravte jej na instalaci lepící pásky 
se suchý zipem 

3) Odstraňte případné nečistoty z instalační plochy a nalepte 
pásku se suchým zipem na čelní stranu rámu okna A a čelní 
stranu okenního křídla „B“ ze strany interiéru. 

4) Začněte připevňovat suchý zip těsnění okna na suchý zip 
pásky, nejprve na rámu okna „A“, postupujte od středu „M“ 

5) Pokračujte připevňováním suchého zipu těsnění okna na suchý 
zip pásky, na křídlo okna „A“, postupujte od středu „M“ 

6) Těsnění okna musí být připevněno na obou stranách stejně, 
aby ve spojení suchých zipů nevznikaly mezery. 

7) Přistavte mobilní klimatizaci s připraveným potrubím 
odvodního/odpadního vzduchu pro napojení do těsnění okna. 

8) Nastavte otvor v zipu „S“ do vhodné pozice tak, aby šlo do 
zipem vytvořeného otvoru vložit odvodní/odpadní potrubí 
klimatizace a přitáhněte jezdce zipu k potrubí tak, aby byla 
mezera co nejmenší a došlo k upevnění potrubí. 

9) Pro deinstalaci okenního těsnění použijte opačný postup. 

Doporučení: 

V případě, že se rozhodnete okenní křídlo uzavřít, není nutné 
těsnění demontovat. Vyvarujte se ovšem přivření těsnění do okna, 
aby nemohlo dojít k jeho mechanickému poškození. 



Těsnění oken doporučujeme prát ručně do teploty vody 40°C. 
Těsnění oken nesmí být sušené v sušičce. 

Varianty instalace, viz. Instalační postup 

 

 

 

Zařízení bylo vyrobené v Číně. 


