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Vloţku vloţte do zámku a čiastočne zaistite

zaisťovacou skrutkou pomocou skrutkovača.

Nepouţívajte skrutkovačku!

Skontrolujte, či máte kovanie s potrebným rozstupom

(72, 90, 92 a pod.) a na potrebnú hrúbku dverí. Na

vloţke otočte kľúč tak, aby palec bol schovaný v tele

vloţky a nevytŕčal.

Pri variante s drţadlom (guľou) nasaďte drţadlo do

správneho smeru (P/Ľ) do štítu, vloţte PODLOŢKU a

ručne nasaďte závit z hranolčeka do drţadla.

Dotiahnite primerane OČKOVÝM kľúčom.

Kvapnite kvapku silikónového oleja medzi plech

prekrytia a prekrytie z vonkajšej strany kovania.

Vezmite vnútorný štít kovania (ten s otvormi pre

skrutky) vloţte doňho plastový krúţok a kľučku a

priloţte na dvere. Z druhej strane dverí vloţte

hranolček do kľučky.Po nájdení správnej polohy

označte ceruzkou miesta pre navŕtanie otvorov. Tento

postup opakujte aj na druhej strane dverí.

Demontujte štít a bezpečnostnú vloţku. Na

označených miestach navŕtajte otvory. Z vonkajšej

strany dverí vŕtajte vhodným typom vrtáku podľa

materiálu dverí Ø 11 (12) mm do hĺbky cca 10 až 15

mm. Z vnútornej strany dverí vŕtajte vrtákom Ø 9 (10)

mm, kým sa diery nespoja. Ak nevŕtate stolárskymi

vrtákmi, predvŕtajte si vrtákom Ø 3 mm.

Návod na montáž, používanie a záručné podmienky 
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Kovanie čistite flanelovou handričkou, ktorá môţe byť jemne navlhčená vo vode s prídavkom saponátu. V ţiadnom

prípade nepouţívajte na čistenie chemické prostriedky! Môţu poškodiť povrchovú vrstvu, na eloxovaných (hliníkových)

môţe dôjsť k zmene zafarbenia. Pri otváraní dverí dbajte na to, aby ste povrchové vrstvy nepoškodili prsteňmi, kľúčmi a

pod. Eloxované kovania (hlavne tmavšie) nie sú vhodné do veľmi namáhaných podmienok (reštaurácie, verejné budovy a

pod.), kde dôjde po čase k ošúchaniu eloxovanej vrstvy. Pre objektové záťaţe odporúčame antikórové kovania. Maţte

podľa potreby. Odporúčame kontrolovať raz ročne.

Kvapnite kvapku silikónového oleja medzi plech

prekrytia a prekrytie z vnútornej strany kovania a

taktieţ medzi hranolček a jeho závit (pri variante z

drţadlom)

Namaţte svoju vloţku podľa odporúčania výrobcu

vloţky (obyčajne ŠPECIÁLNYM mazivom na vloţky

alebo grafitovým práškom). NIE OLEJOM!

Namaţte palec vloţky jemne vazelínou. Vloţku vloţte do zámku a zaistite skrutkou pomocou

skrutkovača. Nepouţívajte skrutkovačku! Priloţte oba

štíty k dverám, nasaďte kľučku/ky a zaistite pomocou

červíka. Štíty spojte navzájom skrutkami.

Namaţte vrch a spodok závory a západky silik. olejom

a boky vazelínou, pokiaľ výrobca zámku neurčil inak.

Funkčnosť kovania a uzamykania odskúšajte najprv

zásadne na ovorených dverách a z obidvoch strán!

Uzamykanie a chod klučky musí byť ľahký a plynulý.

Ak to tak nie je, hľadajte závadu.

http://kovania.eu/

