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Pokyny pre nastavenie dverí a zárubní PRÜM
Pozor: Zaisťovacia skrutka (3) rámového dielu závesu nie
je pri dodaní utiahnutá!
Nastavenie krídla:
• Potiahnutím alebo povolením dverového dielu závesu
dôjde k priečnemu posunu a požadovanému nastaveniu
polohy dverí v zárubni.
Nastavenie polodrážkovej zárubne:
• Blokovacou skrutkou (3) držiaku závesu uvoľnite
rámový diel závesu (2).
• Teraz ho posúvajte, kým dverné krídlo v zatvorenej
polohe naplocho nedoľahne na tesnenie zárubne. Dvere
by sa mali uzavrieť bez väčšieho odporu.
• Nezabudnite utiahnuť zaisťovaciu skrutku (3)
šesťhranným imbusovým kľúčom (1) ‐ veľkosť 4
(uťahovacia sila 7 Nm).
• Skrutku (3) neuťahujte pomocou akumulátorového
skrutkovača alebo račne!
Riziko prekročenia sťahovacej sily!!!
• Otvory pre zaisťovacie skrutky uzavrite krytkami z
pribaleného vrecka so spojovacím kovaním.
Nastavenie bezpolodrážkovej zárubne:
• Pri použití bezpolodrážkových prvkov musia byť jednotlivé škáry medzi krídlom a obložkou zárubne
nastavené rovnobežne a rovnomerne.
• Pre nastavenie závesov je v balení závesu priložený návod na nastavenie.
Nastavenie protiplechu
Polodrážkové: Protiplech je vybavený profilom, ktorý je možné v prípade potreby upraviť
brúsením.
Pozor! Pred prípadnou úpravou protiplechu, z dôvodu ťažkého zatvárania dverí, ponechajte
dvere zatvorené. Dôjde tým k stabilizácii tlaku tesnenia na dvere!
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Bezpolodrážkové: Protiplech je vybavený plastovými protihlukovým blokovacím dielom, ktorým
je možné po uvoľnení dvoch skrutiek nastaviť zatváranie dverí.

Pokyny pre údržbu
• Údržbu všetkých dielov vykonávajte aspoň raz ročne. Pri vysokej frekvencii používania skráťte interval medzi
údržbou na polročné alebo štvrťročné.
• namažte všetky pohyblivé kovania ako sú závesy, zámky a spúšťač podlahového tesnenie (prvýkrát pri
montáži). Nevyžaduje sa u bezúdržbového kovania ako sú závesy so silikónovým čapom, zámky s plastovou
strelkou a západkou a podlahové tesnenia s plastovým spúšťačom. Preverte stav opotrebovania a upevnenie
kovania. V prípade potreby utiahnite upevňovacie skrutky, poprípade vymeňte poškodené kovania.
• Dbajte na správne uloženie všetkých tesnení. Poškodené tesnenie musí byť ihneď vymenené.
• Podlahové tesnenie znovu nastavte tak, aby po celej svojej dĺžke doliehalo na podlahu.
• Dverový samozatvárač (ak je použitý) musí byť udržiavaný a prípadne znovu nastavovaný podľa návodu
výrobcu tak, aby bola zaistená samozatváracia funkcia dverného prvku.
Pokyny pre ošetrovanie
• Všetky povrchy sú nenáročné na čistenie a ľahko sa udržujú čistou textilnou utierkou.
Pozor! Nepoužívajte utierku z mikrovlákien.
• Nepoužívajte agresívnych čistiace prostriedky.
• Pre silné znečistenie použite alkoholový čistič, ktorý je vhodný pre povrchy i tesniace gumy.

