
Fournitures x 2
serre-câbles

x 4 vis sécables
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Réemploi 
de la Poignée
d’origine

Outillage requis

M

8 mm ø 12 + ø 5 mm

Fournitures x 2
serre-câbles

x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

x 4 vis sécables

Outillage requis

M

8 mm ø 12 + ø 5 mm

Fournitures x 2
serre-câbles

x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

x 4 vis sécables

Προειδοποίηση :
Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σε πόρτες καλής ποιότητας, σε 
άριστη κατάσταση λειτουργίας, ιδανικού πάχους 40 mm. Για παχύτερες 
πόρτες, το τετράγωνο και οι βίδες πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα. Αυτές 
οι πόρτες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κλειδαριά και επένδυση σε καλή 
κατάσταση.
Για να λειτουργήσει άψογα, η περιστροφή της λαβής για τη  μετακίνηση της 
γλώσσας  κλειδώματος  1/2 στροφής  δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30°.
Χάρτινο αλφάδι
 δυνατότητα λήψης πληροφοριών στο Kadoor.fr

Η λαβή του πεντάλ πρέπει να χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η  
λαβή   χειρός, μην ανεβαίνετε  ποτέ πάνω της καθώς μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά στο σύστημα.
Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτό το προϊόν. Η συναρμολόγηση 
πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις  οδηγίες, σε περίπτωση αμφιβολίας καλέστε 
έναν επαγγελματία.
Η Kadoor δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κακή χρήση των προϊόντων 
της.

Συντήρηση:
Τακτικός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα και μη σκληρό απορρυπαντικό.

Για ανταλλακτικά τεμάχια :
και συμβατά αξεσουάρ δείτε την τοποθεσία Kadoor.fr

Εγκατάσταση:
1 Ελέγξτε την κατάσταση της κλειδαριάς και τη σωστή λειτουργία της πόρτας.
2 Τρυπήστε το κάτω μέρος της πόρτας χρησιμοποιώντας το αλφάδι  που 
παρέχεται για να τοποθετήσετε τους πείρους ή την προαιρετική πλάκα 
προστασίας (1)
3 Αφαιρέστε την υπάρχουσα επένδυση στην εσωτερική πλευρά (2)
4 Στερεώστε τον υψηλό πείρο καλωδίου χρησιμοποιώντας το εργαλείο 
σύσφιξης που παρέχεται χωρίς να προεξέχει το καλώδιο (3) στον υψηλό 
σύνδεσμο (4) σφίξτε καλά χωρίς πίεση .
5 Επανατοποθετήστε την επένδυση στην εσωτερική πλευρά, εισάγοντας το 
τμήμα (5)
6 Τοποθετήστε τον οδηγό καλωδίου (6) στο καλώδιο (3) Μην τον κολλήσετε
7 Τοποθετήστε τον κάτω πείρο καλωδίου, αφήνοντας το καλώδιο (3) να 
προεξέχει από το
χαμηλή σύνδεση (7) σφίξτε απαλά για να συγκρατήσετε το  σύνολο .
8 Τοποθετήστε τη λαβή / πεντάλ στην εσωτερική πλευρά, εισάγοντας το 
τμήμα (8)
9 Ρυθμίστε το μήκος του καλωδίου για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία 
του συστήματος
(το καλώδιο δεν πρέπει να τεντωθεί μαζί  με το πεντάλ  και τροποθετείστε την  
επάνω  λαβή στη μέγιστη χαμηλή θέση).Στη συνέχεια σφίξτε σταθερά χωρίς  
πίεση .
10 Κόψτε το πλεόνασμα καλωδίου και κολλήστε τον οδηγό καλωδίου (6) 
στην πόρτα στη μέση του καλωδίου, αφήνοντας χώρο  για τη λειτουργία της 
πλευράς κλειδώματος.

Τοποθέτηση
MK1

Επαναχρηση  της  
αρχικης λαβης  πορτας 

Εκπαιδευτικά  βίντεο διαθέσιμα στο  
Kadoor.fr

    
    

    
    

    
   N

T 
28

50
01

 A
 G

R

Λαβή / πετάλι με  ελατήριο και πλάκα 
προστασίας   1   δεν παρέχονται
(βλ. συμβατά εξαρτήματα Kadoor)

Προσθέστε μια βίδα αυτόματης 
διάτρησης  9
στην πλάκα προστασίας
Προσθέστε την παρεχόμενη σφήνα 
επιλογή  10

Διαθέσιμα 
τεμάχια 

   Aπαιτούμενα 
   εργαλεία 

x 2
σφικτήρες  καλωδίων x 4 βίδες


