Montážní návod / Návod na seřízení
Montážny návod / Návod na nastavenie

dvojdílný
dvojdielny

Montáž závěsu • Montáž závesov
Vyvrtejte otvory Ø 11 mm – minimálně
skrz 2 stěny.
Ø 11 mm

Vyvŕtajte otvory Ø 11 mm – minimálne
cez 2 steny.

Rámovou i křídlovou část závěsu nasaďte
společně na profily a přišroubujte je
(20 Nm) minimálně skrz 2 stěny, každá
stěna min. 1,6 mm.
Rámovú aj krídlovú časť závesu nasaďte
spoločne na profily a priskrutkujte
ich (20 Nm) minimálně cez 2 steny, každá
stena min 1,6 mm.

Alternativní způsob: upevňovací tělesa.
Alternatívny spôsob: upevňovacie telesá.

Kryty závěsů ze zadní
strany zajistěte.

3
Nasaďte plastové krytky.

Kryty závesov zaistite zo
zadnej strany.

Nasaďte plastové krytky.

Návod na seřízení • Návod na nastavenie
Seřízení ve vodorovném směru • Nastavenie vo vodorovnom smere
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3
Kryt závěsu musí být
zajištěný.
Kryt závesu musí byť
zaistený.

Stavěcí šrouby asi
o polovinu otáčky
uvolněte.
Stavacie skrutky
povolte asi o
polovicu otáčky.
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3
Sundejte krytku. Otáčením šroubu
nastavte požadovanou polohu
(± 2,5 mm). Nasaďte krytku zpět.

Důležité:
Šrouby dotahujte
postupně.

Odmontujte krytku. Otáčaním skrutky
nastavte požadovanú polohu
(± 2,5 mm). Nasaďte krytku naspäť.

Dôležité:
Skrutky doťahujte
postupne.

Návod na seřízení
Návod na nastavenie

dvojdílný
dvojdielny

Seřízení dveří má provádět jen vyškolená osoba
Nastavenie dverí môže vykonávať iba zaškolená osoba

Seřízení ve svislém směru • Nastavenie vo zvislom smere
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Sejměte spodní krytku.
Seřízení + 3 / – 2 mm.
Nasaďte krytku zpět.

Seřízení ve svislém směru provádějte vždy
na spodním závěsu – polohu horních závěsů
jen přizpůsobte.

Odmontujte spodnú krytku.
Nastavenie + 3 / – 2mm.
Nasaďte krytku naspäť.

Nastavenie vo zvislom smere vykonajte vždy
na spodnom závese – polohu horných závesov
iba prispôsobte.

Sejměte spodní
krytku.Seřizovací šroub
vyšroubujte jen u seřizovaného závěsu. Záv sy
se izujte postupn .

6

Odstráňte spodnú krytku.
Nastavovaciu skrutku vyskrutkujte len na nastavovanom pánte. Pánty
nastavujte postupne.

Kluznou vložku otočte o ± 90°,
musíte ucítit aretaci.
Klznú vložku otočte o ± 90°,
musíte ucítiť aretáciu.
– 0,5 mm

Značka na vložce po seřízení ukazuje dozadu.
Značka na puzdre po nastavení ukazuje dozadu.
0 mm

Nulová poloha
Seřizovací šroub opět
zašroubujte.
Nasaďte krytku zpět.
Nastavovaciu skrutku
opäť zaskrutkujte.
Nasaďte krytku naspäť.

Nulová poloha.
+ 0,5 mm

Značka na vložce po seřízení ukazuje dopředu.
Značka na puzdre po nastavení ukazuje dopredu.

Vložka závěsu je z plastu s obsahem teflonu v žádném p ípad ji nemažte!
Vložka pántu je z plastu s obsahom teflónu,
preto ju v žiadnom prípade nemažte!
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Seřízení přítlaku na těsnění • Nastavenie prítlaku na tesnenie

