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1.1 Espero Sonico 1 pontos felfüggesztésű tolófalak elemeinek bezárása 

[1] Óvatosan húzza ki a panelt a parkoló állásból. 

   

[2] Fordítsa el a panelt 90°-al és tolja neki a falcsatlakozó elemhez a panel. 

 

 

[3] Tolja neki a panelt a falcsatlakozó elemnek és zárja le a panelt a kezelőkulcs elfordításával. A panel 

most rögzítve van a helyén. 

 

   

[4] Mozgassa valamennyi panelt a pozíciójába és zárja le őket az előbb ismertetett módon. Fontos: 

ajtós elem mozgatásakor az ajtónak mindig zárva kell lennie! Mikor az ajtós elemet a helyére zárja, 

járjon el figyelmesen, hogy a leszúró tüskék a padlóban elhelyezett padló hüvelyekbe kerüljenek! Az 

utolsó elem a teleszkópos elem. Mozgassa/fordítsa óvatosan a pozíciójába. 

 

 

[5] Zárja be a teleszkópos panelt. Helyezze be a kezelőkulcsot a panel oldalán található nyílásba és 

fordítsa el kétszer. Első zárásra a fal teleszkópja mozdul ki, második fordításra az alsó és felső 

tömítések zárnak be. A fal bezárásra került. 
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1.2 Espero Sonico 1 pontos felfüggesztésű tolófalak tolófalak elemeinek parkoltatása 

[1] Nyissa ki a teleszkópos elemet. Figyelem: kétszer kell nyitni! 

 

 

[2] Fordítsa el a teleszkópos elemet 90°-al és tolja be a parkolási pozícióba. 

 

 

[3] Nyissa ki a paneleket a kezelőkulccsal. 

 

 

[4] Óvatosan tolja be a paneleket a parkoló állásba és zárja le a paneleket a parkoló állásban. 

 

 

[5] Mozgassa valamennyi panelt a parkoló helyzetbe és zárja le a paneleket. 
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1.3 Espero Sonico 2 pontos felfüggesztésű tolófalak elemeinek bezárása 

[1] Óvatosan húzza ki a panelt a parkoló állásból. A panelek 

mozgatását két kézzel végezze, lehetőleg a minél 

magasabban fogja meg a panelt, hogy könnyedén ki tudja 

vezetni a panelt a parkoló állásból. Ha már az egyenes 

szakaszon van a panel, a fal elemeinek mozgatása egy 

kézzel is történhet. Ha panel elakad a kereszteződésekben 

NE RÁNGASSA, tolja vissza a panelt és ismételje meg a 

mozgatást.  

   

[2] Fordítsa el a panelt 90°-al és tolja neki a falcsatlakozó elemhez a panel. 

 

[3] Tolja neki a panelt a falcsatlakozó elemnek és zárja le a panelt a kezelőkulcs elfordításával. A panel 

most rögzítve van a helyén. 

 

[4] Mozgassa valamennyi panelt a pozíciójába és zárja le őket az előbb ismertetett módon. Fontos: 

ajtós elem mozgatásakor az ajtónak mindig zárva kell lennie! Mikor az ajtós elemet a helyére zárja, 

járjon el figyelmesen, hogy a leszúró tüskék a padlóban elhelyezett padló hüvelyekbe kerüljenek! Az 

utolsó elem a teleszkópos elem. Mozgassa/fordítsa óvatosan a pozíciójába. 

 

[5] Zárja be a teleszkópos panelt. Helyezze be a kezelőkulcsot a panel oldalán található nyílásba és 

fordítsa el kétszer. Első zárásra a fal teleszkópja mozdul ki, második fordításra az alsó és felső 

tömítések zárnak be. A fal bezárásra került. 
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1.4 Espero Sonico 2 pontos felfüggesztésű tolófalak elemeinek bezárása 

[1] Óvatosan húzza ki a panelt a parkoló állásból. 

 

[2] Fordítsa el a panelt 90°-al és tolja neki a falcsatlakozó elemhez a panel. 

 

 

[3] Tolja neki a panelt a falcsatlakozó elemnek és zárja le a panelt a kezelőkulcs elfordításával. A panel 

most rögzítve van a helyén. 

 

[4] Mozgassa valamennyi panelt a pozíciójába és zárja le őket az előbb ismertetett módon. Fontos: 

ajtós elem mozgatásakor az ajtónak mindig zárva kell lennie! Mikor az ajtós elemet a helyére zárja, 

járjon el figyelmesen, hogy a leszúró tüskék a padlóban elhelyezett padló hüvelyekbe kerüljenek! Az 

utolsó elem a teleszkópos elem. Mozgassa/fordítsa óvatosan a pozíciójába. 

 

[5] Zárja be a teleszkópos panelt. Helyezze be a kezelőkulcsot a panel oldalán található nyílásba és 

fordítsa el kétszer. Első zárásra a fal teleszkópja mozdul ki, második fordításra az alsó és felső 

tömítések zárnak be. A fal bezárásra került. 

 


