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SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA
1. S e k č n í g a r á ž ová vr a t a v p r o ve d e n í be z e l . p o ho nu
-

Sekční garážová vrata bez el. pohonu musí být doplněna o kliku a zámek

-

Při otevírání je nutné vrata jemně přitlačit směrem dolů, tak aby se dala vrata lehce odemknout

-

Při zavírání je nutné vrata při dojezdu jemně přitlačit k podlaze, tak aby spodní těsnící lišta dostatečně těsnila a vrata se
dala lehce uzamknout

-

Pro spolehlivou funkci sekčních garážových vrat je nutné zajistit pravidelnou údržbu cca. po 6 měsících

-

Údržba spočívá ve vyčištění a promazání všech vodících kolejnic pomocí silikonového oleje

-

Vrata by neměla být instalována v abnormálně prašném prostředí, aby se tím nenarušila jejich funkce

2. S e k č ní ga r á žo v á vr a t a v p r o ve d e n í s e l . p o h o n u
-

Vrata otevíráme a zavíráme tlačítkem na dálkovém ovládači

-

Vrata můžeme dálkovým ovládačem zastavit v libovolné poloze

-

V případě výpadku elektriky uvolníme odblokovací mechanizmus zatažením za provázek jezdce a vrata otevřeme ručně

Čištění a údržba vrat:
K čištění a péči stačí čistá voda. Při silnějším znečištění lze použít teplou vodu s neutrálním nedrhnoucím čisticím prostředkem
(prostředek na mytí nádobí, hodnota PH7). Pro zachování vlastností povrchu je nutné pravidelné čištění nejméně jednou za 3
měsíce (vnější strana vrat, těsnění). Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky,
čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky. Pro promazávání kolejnic používejte silikonový olej.
UPOZORNĚNÍ:
Dbejte na opatrné čištění lamel, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození.
Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.
Chraňte výrobek před agresivními a leptajícími prostředky, například před reakcemi s ledkem z malty, kyselinami, louhy,
posypovou solí, agresivně působícími nátěrovými hmotami nebo těsnicími materiály.
Nejrůznější vlivy okolního prostředí (kyseliny, přímořské podnebí, posypová sůl, poškození laku) mohou vyvolat nutnost
dalších ochranných nátěrů.

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.



Nevěšte na výrobek (zejména na ovládací mechanismy) žádné předměty.



Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.



Prostor pohybu vrat udržujte vždy volný. Zajistěte, aby se během obsluhy vrat v prostoru pohybu vrat nezdržovaly žádné
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osoby, zvláště děti a nenacházely žádné předměty.


Neměňte nebo neodstraňujte žádné konstrukční díly. Mohli byste tak vyřadit z činnosti důležité bezpečnostní
konstrukční díly.



Zajistěte dostatečný odtok vody a ventilaci (vysychání) ve spodní části vodicích kolejnic.



Nechte napěti tažných pružin vrat nastavovat pouze odborníkem.

4. Nejčastější závady
Vrata drhnou
-

Důkladně vyčistěte horizontální a vertikální vedení, včetně těsnění

-

Promažte panty a ložiska silikonovým olejem

Nefunguje dálkový ovládač nebo má slabý signál
-

Zkuste očistit kontakty a baterii zasuňte zpět

-

Vyměňte baterii za stejný typ, který určil výrobce

Nefunguje motor
-

Ujistěte se, zda jde do vrat elektrický proud

-

Ujistěte se, zda od motoru nejsou uvolněny nějaké kabely k přívodu

-

Může být vadná pojistka- nutno vyměnit
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