Narzędzia
Outillage requis
wymagane
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8 mm

ø 12 + ø 5 mm

M

Montaż
Ostrzeżenie :

Ten produkt musi być zainstalowany na dobrej jakości drzwiach, w
idealnym stanie technicznym, najlepiej o grubości 40 mm. W przypadku
grubszych drzwi należy odpowiednio dopasować trzpień i wkręty. Drzwi
te muszą być wyposażone w kasetkę zamka i szyldy klamki w dobrym
stanie. Aby zapewnić prawidłowe działanie, obrót klamki w celu wsunięcia zapadki półobrotowe nie może przekroczyć 30°. Szablon papierowy
do pobrania na Kadoor.fr
Klamka nożna musi być używany w taki sam sposób jak klamka standardowa, nigdy nie należy jej montować na niej, gdyż może to spowodować
uszkodzenie systemu.
Nie pozwól dzieciom bawić się tym produktem. Montaż musi być wykonany zgodnie z poniższą instrukcją, w razie wątpliwości należy wezwać
fachowca.
Kadoor nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie swoich
produktów

Konserwacja

Regularne czyszczenie odkurzaczem i nieagresywnym detergentem.

Komponenty :
i kompatybilne akcesoria patrz strona Kadoor.fr

Montaż :

1 Sprawdzić stan zamka i prawidłowe działanie drzwi.
2 Wywiercić otwór w dolnej części drzwi, za pomocą szablonu zaznaczyć Fournitures
punktakiem miejsca na osie
płyty
x 2lub opcjonalnie miejsce mocowania
x 4 vis sécables
serre-câbles
ochronnej (1).
3 Zdjąć szyld klamki górnej od strony wewnętrznej (2).
4 Założyć oś górnego zacisku linki za pomocą dostarczonego narzędzia
zaciskowego, xnie
2 pozostawiając
x1
x 1 linkix 1(3) na górny
x 1 drążek
x 1wystającej
łączący (4) i solidnie dokręcić bez nadwyrężania.
5 Założyć ponownie szyld klamki po stronie wewnętrznej, dopasowując
część (5).
6 Założyć prowadnicę linki (6) na linkę (3) Nie przyklejać jej
7 Zamontować oś dolnego zacisku linki, pozostawiając wystającą linkę
(3) na dolny drążek łączący (7) dokręcić delikatnie, aby utrzymać całą
konstrukcję razem.
8 Zamontować szyld klamki nożnej od wewnątrz, wkładając część (8).
9 Długość linki należy wyregulować, aby zapewnić prawidłowe działanie
systemu (linka nie może być naciągnięta przy klamce nożnej w jej
skrajnym położeniu i klamce górnej w pozycji maksymalnie niskiej) a
następnie solidnie dokręcić bez nadwyrężania.
10 Odciąć nadmiar linki i przykleić prowadnicę linki (6) do drzwi na
środku linki, pozostawiając trochę luzu dla sprawnego funkcjonowania
od strony zamka.
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Outillage requis 8 mm
Samouczek
montażowy dostępny na
Kadoor.fr

ø 12 + ø 5 mm
8

M

7
7
x2
Fournitures
x2
serre-câbles
x2
Fournitures ozaciski
linkowe

x 4 vis sécables

Wyposażenie

serre-câbles

x2

x1

x1

x1

x1

x1

W zestawie nie ma klamki górnej/klamki
nożnej sprężynującej ani płyty ochronnej
(patrz akcesoria kompatybilne Kadoor)

Dołożyć śrubę zamogwintującą
9 do płyty ochronnej
Dołożyć ramkę do zestawu w opcji
10

NT 285001 PL

x 4xśruby
dzielone
4 vis sécables

