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Hliníkové dveře – návod k obsluze a údržbě
1. Všeobecné upozornění
a)
b)
c)
d)

Dveře používejte pouze k danému účelu
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu
Dbejte na bezpečnost a ochranu zdraví při obsluze, údržbě a čištění dveří
Složitá seřízení, opravy a výměny skel svěřte pouze odborné firmě

2. Při používání dveří je zejména zakázáno:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vkládání překážek do otvoru mezi křídlo a rám
Zavírání křídla dveří se zašlápnutým nožním stavěčem
Dodatečné zatěžování křídla
Zavírání křídla dveří při vysunutí zámkové závory
Přitlačení křídla při zavírání samozavíračem, jakož i neodborné zásahy do seřízení
Používat k provozu uzavíracího systému nástroje nebo páčidla

3. Ovládání a používání
a) Ovládání dveří se může lišit v závislosti na použitém zámku, kování a doplňcích
b) Kování má za úkol dveře uzavřít a uzamknout. Pod uzavřením se rozumí takový způsob při kterém
nemůže dojít za působení tlaku nebo tahu k samovolnému otevření. Dveře mohou být otevřeny pouze
stiskem kliky nebo jemným zatlačením po jejich elektrickém odblokování. K uzavření slouží střelka.
Uzamčením se rozumí zajištění uzavřených dveří pomocí dveřního zámku – vysunutím neodpružené
závory nebo dalších dvou nebo více přídavných uzamykacích prvků.
c) Samozavírač – slouží k samočinnému zavření a doklapu křídla do rámu dveří. Takto osazené dveře
nechte zavírat samozavíračem a „nepomáhejte“ zavírání vlastní silou
d) Aretační ramínko samozavírače – slouží k aretaci křídla dveří v otevřené poloze. Přetažením křídla přes
90 st. a překonáním mírného odporu je křídlo zajištěno dveří v otevřené poloze. Odblokování je
provedeno přivřením křídla a překonáním mírného odporu aretace, dále již není třeba tlačit na křídlo,
zavře samo
e) Stavěč křídla – slouží k zajištění dveří v otevřené poloze ( alternativa aretačního raménka ) sešlápnutím,
pro jeho odblokování je třeba sešlápnout pojistku stavěče
f) Elektrický vrátný – při odblokování aretace lze otevřít bez el.impulzu pouhým zatlačením na křídlo
g) Mechanický vrátný – náhrada za váleček, po zaaretování slouží jako standardní zámkový protikus

4. Čištění, údržba a kontrola
a) Pro čištění povrchu křídel a rámů dveří používat prostředky běžné pro úklid v domácnosti, které se ředí
vodou a které nesnižují odolnost proti korozi
b) Pro odstranění drobných oděrek a vrypů lze použít jemné brusné pasty
c) Pro odstranění zbytků vápna, malty, PUR pěny atd. použít speciální přípravky na čištění hliníku
d) Čištění standardních zasklení provádět běžným způsobem za použití prostředků na mytí oken
e) V žádném případě nepoužívat hrubé čistící prostředky s obsahem abrazivních přísad
f) Nikdy nečistit rámy organickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami
g) Nejlépe 1x ročně zkontrolovat odvodňovací otvory, prahové těsnění i práh a podle potřeby z nich
odstranit nečistoty. Zkontrolovat čistotu a neporušenost těsnění, v případě potřeby vyměnit
h) Nikdy nemazat závěsy křídel!!!
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5. Přílohy
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Seřízení samozavíračů GEZE
Seřízení závěsů Dr.Hahn türband 4
Seřízení závěsů Wala WX
Seřízení zámkového protikusu, el.vrátného
Zapojení el.zámků G-U
Návod na obsluhu a údržbu okenního kování TITAN AF
Překrytí spáry dveří
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