
1. Valmista kinnitusavad uksele ja piidale
    (kasuta šablooni)
2. Paigalda vars korpuse külge 45º tagumisest küljest.
    Kinnita vars ja juhik kaasasolevate poltidega.

Lahtihoidmisseade on lisaseade

Lahtihoidmise nurga seadmiseks liiguta seadet vajaliku
Positsiooni ning kinnita tugevalt kruvi

Lahtihoidmisseade ei ole lubatud tuletõkke ukse sulgurile

3. Kinnita korpus uksele 4 kruviga
    Libista liugur siini ja kinnita kaas

4. Suru siin ja vars vastu piita ja kinnita õigesse 
     asendisse 2 kruviga

Avanemis

    pidur

Vaata juhendit katteplaadi taga

NO.2 Lõputõmme
NO.1 Sulgumine

Avanemispidur

Sulgumisjõud

5. Reguleerimisel ära keera reguleerimiskruvisi 
    üle 2 täispöörde. Ülekeeramine mõjutab sulguri tööd.
    Sellisel juhul garantii ei kehti

6. Kinnita katteplaat ja alumine ilukapsel

Märkused
PÄRAST PAIGLADUST, PALUN KONTROLLIDA JA TESTIDA:

1. Ava uks maksimaalselt ja lase lahti. Uks ja luku tuuleriiv peavad sulguma täielikult.
2. Juhul kui luku tuuleriiv on vabastatav, tuleks see vabastada ja lasta sulguril uks kinni tõmmata. Uks ja luku tuuleriiv peavad sulguma täielikult.
3. Avanemispidur aitab uksel peatuda kui see on jõuga lahti paisatud ja ei ole varustatud ukse piirajaga.  

HOIATUS:

1. Tule ja suitsutõkke ustel peab olema sulgumisjõud vähemalt EN3 vastav.
2. Kaasasolevaid ega muid mehaanilisi lahtihoidmisseadmeid ei tohi paigaldada tule- ja suitsutõkke ustele
3. Uksesulguriga ust ei tohi rohkem avada, kui on ette nähtud antud uksesulguri puhul.
4. See uksesulgur on varustatud tugeva vedruga, mis on uksesulguri korpuses surve all.  
    Uksesulguri korpust ei tohi avada!

HOOLDUS:
1. Kontrolli iga kolme kuu tagant sulguri korpuse ja varre kinnitusi. 
    Veendu, et sulgemiskiiruse, lõputõmbe ja avanemispiduri reguleeringud on sobivad, vajadusel reguleeri.
2. Lisa vedelat õli varre nukkide ühendustele ja ukse hingedele

Jõud

EN2

Suurim
ukse laius

Ligikaudne
ukse raskus

Suurim
avanemis

nurk
Suund

850mm 40kg 180 6 Vastupäeva

TEHASE POOLT EELNEVALT SEADISTATUD
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EN3 950mm 60kg 180 0

EN4 1100mm 80kg 180 Päripäeva

Täis-
pöörete

arv

NO.1 750mm 20kg 180 15 Vastupäeva

VAL T836V AB TA  LIUGVARREGA SULGUR EN 2-4   PAIGALDUSJUHEND 


