Pokyny k nastavení dveří a zárubní.
Pozor: Zajišťovací šroub (3) rámového dílu závěsu
není při dodání utažen!
Nastavení křídla:

řitažením nebo povolením
dveřního dílu závěsu dojde
k příčnému posunu a požadovanému
nastavení polohy dveří v zárubni.
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Nastavení polodrážkové zárubně:

Zajišťovacím šroubem (3) držáku závěsu uvolněte
rámový díl závěsu (2).

Nyní jej posouvejte, dokud dveřní křídlo v zavřené
poloze naplocho nedolehne na těsnění zárubně.
Dveře by se měly uzavřít bez většího odporu.

Nezapomeňte utáhnout zajišťovací šroub (3)
šestihranným imbusovým klíčem (1) ‐ velikost 4
(utahovací síla 7 Nm).

Šroub (3) neutahujte pomocí akušroubováku
nebo ráčny!
Nebezpečí překročení utahovací síly!!!

Otvory pro zajišťovací šrouby uzavřete krytkami z
přibaleného sáčku se spojovacím kováním.
Nastavení bezpolodrážkové zárubně:

Při použití bezpolodrážkových prvků musí být
jednotlivé spáry mezi křídlem a obložkou zárubně
nastaveny rovnoběžně a stejnoměrně.

Pro nastavení závěsů je v balení závěsu přiložen
návod k nastavení.

Nastavení protiplechu


polodrážkové: Protiplech
je opatřen profilem,
který je možné v případě
potřeby upravit
broušením.


Pozor! Před případnou
úpravou protiplechu, z
důvodu nesnadného
zavírání dveří,
ponechejte dveře
zavřené. Dojde tím ke
stabilizaci tlaku těsnění
na dveře!



bezpolodrážkové:
Protiplech je opatřen
plastovým protihlukovým
blokovacím dílem,
kterým je možné po
uvolnění dvou šroubů
nastavit zavírání dveří.

Pokyny pro údržbu
Údržbu všech dílů provádějte alespoň jednou ročně. Při vysoké frekvenci používání zkraťte interval mezi údržbou na
pololetní nebo čtvrtletní.

Namazejte všechna pohyblivá kování jako jsou závěsy, zámky a spouštěč podlahového těsnění (poprvé při montáži).
Nevyžaduje se u bezúdržbového kování jako jsou závěsy se silikonovým čepem, zámky s plastovou střelkou a
západkou a podlahové těsnění s plastovým spouštěčem. Prověřte stav opotřebení a upevnění kování. V případě
potřeby utáhněte upevňovací šrouby, popřípadě vyměňte poškozené kování.

Dbejte na správné uložení všech těsnění. Poškozené těsnění musí být ihned vyměněno.

Podlahové těsnění znovu nastavte tak, aby po celé své délce doléhalo na podlahu.

Dveřní samozavírač (pokud je použitý) musí být udržován a případně znovu nastavován podle návodu výrobce tak,
aby byla zajištěna samozavírací funkce dveřního prvku.






Pokyny pro
ošetřování
Všechny povrchy jsou nenáročné na čištění a snadno se udržují čistou textilní utěrkou.
Pozor! Nepoužívejte utěrku z mikrovláken.
Nepoužívejte abrazivní nebo agresivních čisticí prostředky.
Pro silné znečištění použijte alkoholový čistič, který je vhodný pro povrchy i těsnicí gumu.
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