Fém biztonsági ajtó
Beépítési, kezelési, karbantartási és szavatossági útmutató
1.Beépítés előtti teendők
Annak érdekében, hogy megfelelően kerüljön beépítésre az ajtó ellenőrizze, hogy meg van-e minden szükséges
tartozéka.
1. ellenőrizze a tartozékokat.
- Tok (z5, z7 esetén lappal együtt)
- Rozsdamentes küszöb
- Kulcs készlet
- Beépítési csavar készlet
- Kilincs
- Kitekintő
- Ajtószárny
2. Távolítsa el a védőfóliát
3. Ellenőrizze az ajtószárny működését.
4. Mérje meg pontosan a beépítési nyílást:
- A két átlónak egyeznie kell
- A beépítési nyílást ki kell tisztítani
- A nyílás nem maradhat üresen
- A nyílás méretének megfelelőnek kell lennie az előírásoknak
5.A beépítést lehetőség szerint szakember végezze, először győződjön meg arról, hogy az ajtó befér-e a bontás
nélküli, vagy bontás utáni nyílásba, csak ezt követően végezzen bontást
2.Beépítés
A fém beltéri biztonsági ajtót megfelelően kell beépíteni, ami garantálja az ajtószárnyak tökéletes működését. Ha
a beépítést saját magunk végezzük, akkor nagyon pontosan figyelemmel kell kísérni a beépítési útmutatót.
FONTOS, hogy beépítés előtt öntapadó ragasztószalaggal fedje le a tok zsanéroldali réseit, hogy elkerüljük,
hogy a beállítás után a purhab a zsanérba befolyjon ezáltal akadályozva a működést!
1. Helyezze be az ajtót a beépítési nyílásba, használhatja hozzá a beépítési csavar készlelet, de javasoljuk
helyettük tokrögzítő csavarok használatát is. Állítsa be az ajtót vízszintesen és függőlegesen is az ékek
segítségével. Fontos, hogy acél ajtóknál, a nagyszámú tüske zárak miatt nem az a cél, hogy milliméter pontosan
vízszintben legyen az ajtó, cél az, hogy az ajtólap záródjon, a tüskék helyükre álhassanak.
2. Ezután nyissa ki az ajtót és ellenőrizze az ajtószárny és a zárak működését. Fontos, hogy rögzítés előtt a
szárny megfelelően záródjon, ha a vízszintbeállítástól ennek érdekében el kell térni, akkor térjen el annak
érdekében, hogy a záródás megfelelő legyen.
3. Ha az ajtó hibátlanul működik, csavarozza be a beépítési csavarokat. Használjon hozzá hosszabbított fúrókat
úgy, hogy ne sérüljön az ajtótok. Ügyeljen arra, hogy minden egyes csavar után ellenőrizze le az ajtó működését,
mivel a falazat elhúzhatja az ajtót és nem fog megfelelően záródni. Fontos, hogy a csavaroknak olyan állapotot
kell rögzíteni, amely megfelelő záródást biztosít.
4. Még egyszer ellenőrizze az ajtó működését.
5. Állítsa be az ajtópántokat a középső csavar segítségével. Ezzel kis részben korrigálhatja az esetleges rossz
záródást.
6. Még egyszer ellenőrizze a szárny helyes működését többször egymás után, nyissa illetve zárja az ajtót.
Figyelem!! Használja hozzá csak a szerviz kulcsot. A szerviz kulcsot ne távolítsa el elhamarkodottan. A beépítés
után vegye ki a kulcsot.
7. A kiporszívózott tokot mossa le langyos vizes ruhával, így jobban fog ragadni a hőszigetelő anyag.
8.Hőszigetelő anyaggal (pl. purhab) tömítse a tok és a fal közötti hézagot.
9. A pánthoz tartozó takarót helyezze a pántra.
10. A szigetelő hab befújása előtt, az ajtót ragassza körbe védő szalaggal.
11. Tegye be a szerviz kulcsot, és még egyszer ellenőrizze a zárak működését.
12. Ovatosan fújja be a szigetelő habot és figyeljen arra, hogy ne legyen több a szükségesnél. Vegye figyelembe,
hogy száradás után megnő a tárfogata a szigetelő habnak. A szigetelő hab csak szigeteli az ajtót, de nem
garantálja a stabil beépítést. A túl sok szigetelő hab deformálhatja a tok és szárny szerkezetet.
13. Amikor a hab tökéletesen megszilárdult, akkor távolítsa el a használt ékeket. Az ékek helyén maradt üregeket
még egyszer habbal töltse ki.
14. Most már lehetséges a kőműves munkák végzése.
3.Kilincs és központi zár beszerelése
1. Helyezze a kilincset és annak összekötő rúdját a lyukba, helyezze a zárbetétet a lyukba.
2. Alkalmazza a zár takarót és a tömítést a takaró fedő alá.

3. Csavarja be a rögzítő csavarokat.
4. Az ajtószárny hátoldalára is helyezze fel a takaró fedőt és csavarozza össze.
5.Ha a zárbetét a kulcs használatakor nem megfelelően fordul, az esetleges probléma korrigálható azzal, hogy
egy zártakaró alá két gumitömítést, vagy egyet sem helyez.
Beépítést követően az ajtó műszaki adottságaiból adódóan nem hermetikusan zár, a levegő áramlása a szárny és
a tok között kisebb mértékben jelentkezhet. A rögzítő pontok a lyukakban mozoghatnak, mivel a hőingadozás
miatti térfogatváltozás esetére megfelelő helyre van szükség. Zárt állapotban a kilincs lenyomása közbeni szárny
mozgás természetes jelenség.
4. Zár kódolása
1. A kódoláshoz csak a mester kulcsot (fekete műanyag bevonat nélküli) használja,
2. A mester kulccsal nyissa ki az ajtót úgy, hogy kinyíljon minden rögzítő és 30 másodperc múlva, távolítsa el a
kulcsot.
3. Most már a zár kódolva van, ezután már csak a rendes kulcsokat használja.
5. Használata és karbantartása.
A fém beltéri biztonsági ajtó használatakor be kell tartani néhány alapvető szabályt. Ez biztosítja a tökéletes
működést hosszú távon.
1. Ne sértse meg az ajtót éles tárggyal és vegyi anyaggal.
2. Kerülje a forró tárgyakkal való érintkezést.
3. A tisztításhoz ne használjon erős, maró hatású tisztítószereket.
4. A mozgó alkatrészeket évente legalább kétszer vékonyan be kell olajozni, az esetleges lazult csavarokat utána
húzni.
Fontos, hogy a beltéri ajtó nem helyezhető olyan helyre, mely közvetlenül érintkezik a kültérrel; nem érheti
napfény, eső, szél.
Fontos, hogy a kültéri ajtót korlátozott mértékben érheti napfény; nem érheti esővíz; az eső elvezetéséről a
használónak kell gondoskodni előtetővel, ajtólapon elhelyezett vízvetővel, küszöb vízvetővel. A sötét színű
kültéri ajtót egyáltalán nem érheti direkt fény.
6. Garancia feltételei:
1. A forgalmazó 12 hónap szavatossági időt vállal a termék anyagára és megfelelő működésére.
2. Abban az esetben elfogadhatatlan a garancia, ha az ajtót olyan helyre építik be, ahol az időjárás
viszontagságainak közvetlen van kitéve, valamint ha a használó, vevő nem tartja be az 5. pontban foglaltakat.
Beltéri fém biztonsági ajtó kizárólag csak zárt térben építhető be.
3. A garancia nem terjed ki a szakszerűtlen beépítés, helytelen szállítás és tárolás esetére. Továbbá nem terjed ki
a garancia, ha a felületi festék bevonatán talált bármilyen jellegű hibát legkésőbb a vásárlástól számított 2 napon
belül nem jelenti. Minden költség, ami a beszerelés, kibontás illetve a szállítással kapcsolatos teljes mértékben a
Vevőt terheli.
4. A nem jogos garanciális kifogás esetén a szerviz költséget a Vevő köteles megfizetni. Ha a vevő nem fogadja
ezt el, akkor a garancia érvényét veszti.
5. A forgalmazó fenntartja annak a lehetőségét, hogy tanácsot adjon abban az esetben, ha a felmerülő probléma
nem garanciális esetre vonatkozik.
6. A reklamáció időn belüli bejelentését akkor fogadja el a forgalmazó, ha csatolva van a számla vagy a vásárlás
tényét bizonyító blokk a faxon vagy e-mailben elküldött reklamációhoz. Személyes bejelentés esetén ezt az
üzletben kell bemutatni.
7.Tartozék (kilincs, kitekintő, csavar, takaró, zárbetét, egyéb) hiányára az átvételt követő 2 napon belül van a
vevőnek lehetősége, ellenkező esetben csak ellenérték fejében lehet a tartozékokat megvásárolni. Átvételnek
minősül közreműködő, fuvarozó által történő átvétel is.
8. A forgalmazó tájékoztatást ad annak érdekében, hogy zökkenőmentes működést biztosítson a termék számára,
amit rendszeresen el kell végezni az utasítások alapján. A megfelelő beépítés esetén a beépítő vállal 12 hónap
garanciát, a beépítés napjától számítva.
9. A garancia nem terjed ki a mechanikai sérülésekre (karcolás, benyomódás, repedés, stb.) ha a termék már a
Vevő tulajdonát képezi. Amikor a vevő elfogadta a terméket, kifizette azt és megkapta az erről szóló számlát,
vagy blokkot. A garancia nem terjed ki a szakszerűtlen beépítésre és a szakszerűtlen javításra, valamint a nem
megfelelő használatra, karbantartás elmulasztására. Ha ezen sérüléseket az átvétel időpontjában nem jelzi a vevő
a forgalmazónak, úgy a garancia biztosítására forgalmazó nem köteles.
10. A forgalmazó értékeli a jelentőségét a bejelentett reklamációnak a hiba leírása alapján. Abban az esetben ha
jogszerű a reklamáció 14 munkanapon belül tájékoztatja a Vevőt és intézkedik a javítás megindításáról.

11. Abban az esetben, ha a Vevő hibát észlel a terméken a terméket és a tartozékait vissza kell hogy juttassa az
eladó számára, ha a termék még nem került beépítésre, erre 2 napon belül van lehetősége a Vevőnek.
12. A garancia nem jogosítja fel a Vevőt a kártérítési igényre és egyéb visszafizetésekre.
13. A garancia csak Magyarország területére vonatkozik.
14. Az alábbi garancialevélben nem szabályozott ügyekben a polgári törvénykönyv szabályai érvényesek.
15.A beépítés utáni (purhab megkötését követően jelentkező deformitás miatti) utánállítás, valamint az első
finombeállítás (az épület mozgása és a hőingadozás miatti – különösen metrók közlekedési járművek közelében
lévő épületek; nyári melegben történő beépítést követő nagy téli hideg, vagy fordítva-) nélkülözhetetlen a helyes
működéshez, amelyet a megrendelő biztosít, esetlegesen külön megegyezve ezen feladat beépítőre (nem
importőrre, eladóra) történő áthárításáról.

