
Az ajtó dobozának kibontása

Előkészítés

Felszerelés

Összeállítás
Terhelhetőség

Tisztítás, karbantartás

A szerelvénycsomag tartalma

Mérje meg a vízszintes
és függőleges hosszt.
A csomagban található
ajtó 80 x 200 cm - es
nyílásra lett gyártva.

   

A fólia alatt a
következőket találja:
szerelvénycsomag
ajtólap szett,
1 db felső sín,
1 db függőleges sín.

Az 6 - jelű csavarok
segítségével, az ajtó
fix oldalán található
furatoknál, rögzítse
a hátsó élet a felső
sín síkjában.
Ügyeljen a hátsó élÜgyeljen a hátsó él
függőlegességre!

Tolja az ajtót bezárt
pozícióba és jelölje
át a tokra a mágnes
pontos helyét.
Illessz rá a 3 - jelű
ellendarabot és a 4 -
jelű sűllyesztett fejűjelű sűllyesztett fejű
csavarokkal rögzítse.

1 - fogantyúpár
2 - fogantyústift
3 - zár ellendarab
4 - sf. csavarok a
zár ellendarabhoz
5 - lf.csavarok a felső
sínhezsínhez
6 - lf.csavarok a fix
ldalhoz és a f.sínhez

A Standard ajtók szerkezeti elemei az átlagos
mértékű háztartási terhelésre lettek méretezve.
A felfüggesztési és rögzítési pontok, valamint
a rugalmas csuklóelemek a rendszeres karban-
tartás mellett sokáig híbátlanul működnek.
Nagyobb igénybevételű helységekre szives 
figyelmükbe ajánljuk Premium tipusú ajtóinkat, figyelmükbe ajánljuk Premium tipusú ajtóinkat, 

  

Az ajtó tisztításához a háztartásokban
általánosan használt karc - és hígítómentes
anyagok tökéletesen megfelelnek.
Az ajtó halk és sima futásának, valamint
az egymáson futó alkatrészek élettartamának
megnövelése érdekében ne feledkezzen meg
a rendszeres kenésről, melyhez esetenkénta rendszeres kenésről, melyhez esetenként
szilikon spray használata ajánlott.    

 

Ha kisebb helyre kell felszerelni,
akkor az ajtó aljából, vagy a felső
sín hosszából a kívánt méretnek
megfelelően le lehet vágni.

Tegye a 2 - jelű tüskéket a 
mágneszár alatt és felett található
furatokba és nyomja rá az 1- jelű
fogantyúkat mindkét oldalról
egyszerre. 

Az 5 - jelű lencsefejű csavarok
felhasználásával rögzítse a felső
sínt a kívánt helyre. A korábban
már felfűzött ajtót tolja mindig a
csavarozáshoz alkalmas részre. 

A megfelelő méretű felső sínt,
a kívánt síkban, 1 db 5-ös jelű
csavarral középe rögzítse
a keret felső oldalához.

A csomagból kivett kész ajtót
tolja rá a felső sínre (ügyelve 
hogy annak súlyát megtartsa).
Az ajtólapokat együtt tartva, azt
jobra - balra eltolva, a felső sínt
mindenhol rögzítse

Tolja az ajtót a fix oldalra és
illessze a függőleges profilt
a megfelelő magasságba,
majd rögzítse azt a 6-os jelű
csavarokkal. Ügyeljen a
függőleges irányra. 


