Všeobecný návod a záručné podmienky

Zatvárače dverí
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Pred začatím montáže si preštudujte celý návod

Použitie:

Zatvárače slúžia na automatické zatváranie dverí. Ku každému zatváraču je priložený návod na montáž a nastavenie, často v
grafickej forme, tu nájdete obecné poznámky k montáži vrchných zatváračov dverí. Pri výbere vhodného typu berte do úvahy hmotnosť
dverného krídla, intenzitu zaťaženia, teplotné podmienky, možnosti uchytenia a priestorové podmienky.
Skladovanie a doprava: výrobky skladujte a umiestňujte tak, aby boli chránené pred poveternostnými vplyvmi (dážď, para,
námraza, sneh,...), aby neboli vystavené vplyvu rozpúšťadiel, či inak žieravých a leptavých chemických látok. Chráňte ích pred hrubým fyzickým
násilím (pád ťažkého predmetu atď.). Výrobky prepravujte na krytých ložných plochách.

Montáž:

1. Po vybalení zatvárača skontrolujte či
obsahuje všetky diely a či nie je poškodený.
Ak nie je všetko v poriadku, zatvárač
nemontujte.
Pred začatím montáže skontrolujte chod a
nastavenie dverí, urobte prípadné korekcie,
namažte kovové pánty vazelínou. Tefĺónové
pánty nemažte.
Skontrolujte si, či v mieste montáže na
dverách máte zatvárač do čoho uchytiť, pri
niektorých typoch dverí musíte zadať pri
výrobe požiadavku na výstuhu.

2. Rozmerajte si potrebné otvory pre
uchytenie podľa priloženej šablóny. Pracujte
veľmi precízne. Ak montujete zatvárač na
dvere s polodrážkou, skontrolujte si, že vám
skrutky nevychádzajú na nevhodnom
mieste v polodrážke. Ak áno, tak si dokúpte
montážnu podložku, alebo vyššie rady
zatváračov ASSA ABLOY môžete spustiť
nižšie o 3-4 mm a vykorigovať zníženie
pridvihnutím na oske uchytenia ramienka.
Berte taktiež do úvahy, že silu zatvárania na
nižších radách zatváračov nastavujete len
miestom uchytenia a nedá sa meniť!

3. Ramienko sa na ramienkových vrchných
zatváračoch vždy nastavuje tak, že jedno
rameno smeruje kolmo na zárubňu. Musíte
ho tak nastaviť pred nastavovaním ventilov.
Ramienko nesmie šúchať o vrch dverí. Ak
montujete zatvárač opačne (hore nohami),
dajte pozor na hrúbku zárubne, skontrolujte
si v návode do akej hrúbky sa to tak dá
montovať. Zároveň berte do úvahy, že je na
tento typ montáže obyčajne potrebný
silnejší typ zatvárača ako na štandardnú
montáž.

4. Nastavte chod zatvárača jednotlivými
ventilmi. Pri nastavovaní dajte pozor na to,
aby ste príliš neodkrútili nastavovacie
skrutky, mohol by vytiecť olej a zatvárač by
bol nenapraviteľne zničený. Je neprijateľné
pri zle namontovaných dverách nastaviť
zatvárač tak, aby dvere plieskali.

5. Ak máte zatvárač s aretačným
ramienkom, nastavte polohu aretácie. Po
nastavení kvapnite olej do kĺbov na
zatvátrači dverí a namažte taktiež zámok.
Západku na zámku namažte vazelínou
(napr. v spreji).

6. Po namontovaní odporúčame zatvárač
zaplombovať.
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Používanie:

Zatvárače nenamáhajte nadmerne urýchľovaním zatvorenia tlačením dverí, nárazmi pri otváraní a nešetrným
zaobchádzaním. Priebežne kontrolujte stav zatvárača aj jeho uchytenia. Pri problémoch a nekorektnom chode zariadenia zabezpečne
neodkladne servis.

Údržba:

Povrch čistite neagresívnymi čistiacimi prostredkami, napr. jemne navlhčenou flanelovou handričkou v roztoku rozriedeného
saponátu.
Zariadenie treba najmenej raz ročne skontrolovať, urobiť eventuálne korekciu nastavenia a namazať vhodným mazivom, v prípade vysokého
zaťaženia aj častejšie ako raz ročne.

Záruka:

Pred začiatkom montáže skontrolujte všetky diely. Vadné diely bezodkladne reklamujte. Diely, ktoré boli montované, nie je možné
reklamovať na zjavné vady. Nedodržaním horeuvedeného sa stráca nárok na záruku. Oprávnenie na uplatnenie záruky zaniká taktiež ak
výrobok bol poškodený živelnou pohromou, mechanickym poškodením, neodbornou montážou, neopatrnou obsluhou či používaním,
vlámaním, vplyvom pôsobenia neobvyklých parametrov okolitého prostredia.
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté bežným opotrebením, nevhodným uskladnením alebo použitím výrobku na iný účel ako bol myslený a
skonštruovaný. Záruka je v trvaní 24 mesiacov odo dňa predaja.

Servis: 048/ 415 10 16, 0905 445 446 alebo na doleuvedenej adrese. Pri požiadavke zadajte presný typ vášho výrobku, popíšte problém a
zadefinujte čo všetko požadujete.

Dovoz a distribúcia:
apex Banská Bystrica s.r.o.
29. augusta č. 3, B.B.

Návod je univerzálny, preto sa vami zakúpeného výrobku nemusia týkať všetky body. V prípade rozporu sa držte pokynov k vášmu typu výrobku.
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