
ВІКОННА ШИРМА 
для мобільного кондиціонера

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Дотримуйтесь інструкцій, що застосовуються для 
вашого типу вікна

ТИП ВІКНА, ЩО ВІДКРИВАЄТЬСЯ НАЗОВНІ
Рекомендується встановлювати ширму з чотирьох сторін навколо 
вікна. Розташуйте полотно так, щоб воно рівномірно прилягало по 
периметру вікна (a+b+c+d).

1. Приклейте клейку стрічку з комплекту по периметру рами та вікна.
2. Після того, як наклеєно стрічку, рекомендується починати

встановлювати полотно з отвору (d на Рис. 1 чи a на Рис. 2).

ТИП ВІКНА, ЩО ВІДКРИВАЄТЬСЯ ВСЕРЕДИНУ
Рекомендується встановлювати ширму з трьох сторін навколо вікна. 
Розташуйте полотно так, щоб воно рівномірно прилягало по периметру 
вікна (a+b+c). 
1. Приклейте клейку стрічку з комплекту по краю рами та вікна.
2. Після того, як наклеєно стрічку, рекомендується починати

встановлювати полотно з отвору (a на Рис. 3 чи b на Рис. 4).

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВІКНА, 
ЩО ВІДКРИВАЄТЬСЯ 
НАЗОВНІ/ВСЕРЕДИНУ ЧИ 
ПОВОРОТНО-РОЗСУВНОГО

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОКНА, 
КОТОРОЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
НАРУЖУ/ВНУТРЬ, 
ИЛИ ПОВОРОТНО-
РАЗДВИЖНОГО ОКНА 

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3. Рис. 4. 

Велкро стрічка на клейкій основі 
Велкро лента на клейкой основе

Полотно з блискавкою 
Полотно с молнией

Встановлення клейкої стрічки та полотна з блискавкою 
Установка клейкой ленты и полотна с молнией

Рис. 5. Приклейте клейку стрічку 
з комплекту до рами

Приклейте клейкую ленту из 
комплекта к раме

Рис. 9. Прикріпіть полотно до 
стрічки по краях (див. Рис. 5 та 
Рис. 6)

Прикрепите полотно к ленте по 
краям (см. Рис. 5 
и Рис. 6)

Рис. 6. Приклейте клейку стрічку 
з комплекту до віконної рами

Приклейте клейкую ленту из 
комплекта к оконной раме

Рис. 10. Вирівняйте обидві 
сторони. Переконайтеся, що 
вони рівномірно з’єднані, щоб 
утворити ущільнення.

Выровняйте обе стороны. 
Убедитесь, что они равномерно 
соединены, чтобы образовать 
уплотнение.

Рис. 7. Обріжте зайву стрічку 
після того, як приклеїте її на 
раму та вікно.

Обрежьте лишнюю ленту после 
того, как приклеите её на раму 
и окно.

Рис. 11. Розстебніть полотно, 
перед встановленням  
випускного повітропровіду.

Расстегните полотно, перед 
установкой выпускнго 
воздуховода.

Рис. 8. З’єднайте кінці стрічки, 
щоб забезпечити повне 
ущільнення.

Соедините концы ленты, чтобы 
обеспечить полное уплотнение.

Рис. 12. Просуньте випускний 
повітропровід через полотно. 
Застебніть обидві сторони 
полотна, щоб забезпечити 
ущільнення випускного 
повітропровіду.

Просуньте выпускной воздуховод 
через полотно. Застегните обе 
стороны полотна, чтобы 
обеспечить уплотнение 
выходного воздуховода.

ОКОННАЯ ШИРМА 
для мобильного кондиционера

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Следуйте инструкциям, которые применяются для 
вашего типа окна

ТИП ОКНА, КОТОРОЕ ОТКРЫВАЕТСЯ НАРУЖУ
Рекомендуется устанавливать ширму с четырех (4) сторон вокруг окна. 
Разместите полотно так, чтобы оно равномерно прилегало по периметру 
окна (a+b+c+d).

1. Приклейте клейкую ленту из комплекта по периметру рамы и окна.
2. После того, как лента наклеена, рекомендуется начинать устанавливать

полотно с отверстия (d на Рис. 1 или a на Рис. 2).

ТИП ОКНА, КОТОРОЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВНУТРЬ
Рекомендуется устанавливать ширму с трех сторон вокруг окна. 
Разместите полотно так, чтобы оно равномерно прилегало по периметру 
окна (a+b+c). 
1. Приклейте клейкую ленту из комплекта по краю рамы и окна.
2. После того, как лента наклеена, рекомендуется начинать устанавливать

полотно с отверстия (a на Рис. 3 или b на Рис. 4).
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