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Įvadas

1 Įvadas

1.1 Sutartiniai ženklai ir vaizdavimo priemonės

Įspėjamosios nuorodos
Šioje instrukcijoje naudojamos įspėjamosios nuorodos, siekiant įspėti jus apie materialinę ir asmeninę žalą.

 X Perskaitykite šias įspėjamąsias nuorodas ir visada jų laikykitės.
 X Laikykitės visų priemonių, kurios pažymėtos įspėjamuoju simboliu ir įspėjamuoju žodžiu.

Įspėjamasis 
simbolis

Įspėjamasis 
žodis

Reikšmė

ĮSPĖJIMAS Pavojus žmonėms. 
Nesilaikant nurodymų, naudotoją gali ištikti mirtis arba jis gali būti sunkiai sužalotas.

Kiti simboliai ir vaizdavimo priemonės
Kad būtų aiškiau, koks turi būti tinkamas valdymas, svarbi informacija ir techninės nuorodos yra paryškintos.

Ženklas Reikšmė

 

Reiškia „Svarbi pastaba“. 
Reiškia informaciją, kaip išvengti materialinės žalos, suprasti arba optimizuoti darbo eigą.

 
Reiškia „Papildoma informacija“.

 X  
Veikti nurodantis ženklas: reikia atlikti tam tikrus veiksmus.

 X Jei reikia atlikti kelis veiksmus, laikykitės nurodyto veiksmų eiliškumo.

1.2 Pakeitimai ir galiojimas
Versija 00: galioja „GCprofile Therm“ su pavara „ECdrive T2“ ir „ECdrive T2-FR“ nuo 2019 pagaminimo metų.

1.3 Atsakomybė už gaminį
Atsižvelgiant į Atsakomybės už gaminį įstatyme apibrėžtą gamintojo atsakomybę už savo gaminius, būtina 
laikytis šioje brošiūroje pateiktos informacijos (informacijos apie gaminį ir naudojimą pagal paskirtį, netinkamą 
naudojimą, eksploatacines gaminio savybes, techninę gaminio priežiūrą, pareigas informuoti ir surengti moky-
mus). Nesilaikant nurodymų, netenkama teisės į gamintojo atsakomybę. 

1.4 Kiti taikytini dokumentai
Tipas Pavadinimas
Apdorojimo dokumentai Profilio apžvalga
Gamybos dokumentai
Montavimo instrukcija Viršulangis
Montavimo instrukcija Profilių sistema su sąvara ir šonine dalimi
Montavimo instrukcija Stumdomųjų durų sistema

Planai gali keistis. Naudokite tik naujausią versiją.

7.5 „NSK“ paketo montavimas ant šoninės dalies .................................................................................................................................... 21
7.6 „NSK“ paketo montavimas ant slankiosios sąvaros ........................................................................................................................... 22

8 Valymas .................................................................................................................................................................... 23

9 Išmontavimas ......................................................................................................................................................... 23
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1.5 Santrumpos

HSK Pagrindinė uždarymo briauna

NSK Šalutinė uždarymo briauna

OKFF Baigtų grindų viršutinis kraštas

DH Perėjimo angos aukštis

2 Pagrindinės saugos instrukcijos

2.1 Naudojimas pagal paskirtį
Stumdomųjų durų sistema skirta automatiškai atidaryti ir uždaryti pastato perėjimo angą. 
Stumdomųjų durų sistema gali būti naudojama tik vertikalioje montavimo padėtyje ir sausose patalpose, esan-
čiose leidžiamoje naudojimo zonoje (žr. Montavimo ir priežiūros instrukcijas).

Stumdomųjų durų sistema skirta žmonėms judėti pastatuose. 
Stumdomųjų durų sistema nėra skirta šioms reikmėms:
 à naudoti pramonės srityje,
 à panaudojimo sritims, kuriose nėra žmonių judėjimo (pvz., garažo vartams),
 à ant judančių objektų, pvz., laivų.

Stumdomųjų durų sistemą galima naudoti tik:
 à GEZE numatytais darbo režimais,
 à su komponentais, kuriuos leidžia naudoti / išleidžia GEZE,
 à su GEZE tiekiama programine įranga,
 à montavimo variantais / montavimo būdais, kokie nurodyti GEZE dokumentuose,
 à išbandytoje / leidžiamoje panaudojimo srityje (klimatas / temperatūra / apsaugos laipsnis).

Bet kuris kitas naudojimas laikomas netinkamu ir panaikins visus reikalavimus GEZE dėl atsakomybės ir garantijos. 

2.2 Saugos instrukcijos
 à Pagal reikalavimus montuoti, atlikti techninę priežiūrą ir remonto darbus leidžiama GEZE įgaliotiems eksper-

tams.
 à Atliekant saugumo technikos bandymus, turi būti laikomasi šalies įstatymų ir taisyklių.
 à Savavališkai pakeitus įrenginį, GEZE visiškai neatsako už atsiradusią žalą, o leidimas naudoti evakuacijos ir 

gelbėjimo keliuose netenka galios.
 à Jei GEZE gaminiai naudojami su trečiųjų šalių gaminiais, GEZE garantijos neteikia.
 à Remonto ir techninės priežiūros darbams leidžiama naudoti tik originalias GEZE dalis.
 à Pagal Mašinų direktyvą 2006/42/EB, prieš pradedant eksploatuoti durų sistemą, reikia atlikti pavojingumo 

analizę ir durų sistemą paženklinti pagal CE ženklinimo direktyvą 93/68/EEB.
 à Laikykitės naujausios redakcijos direktyvų, standartų ir šalyje galiojančių teisės aktų, ypač:

 à DIN 18650: 2010-06 „Spynos ir apkaustai. Automatinės durų sistemos“,
 à VDE 0100, 610 dalis: 2004-04 „Stiprios elektros srovės įrenginių, kurių vardinės įtampos iki 1000 V, montavi-

mas“,
 à DIN EN 16005: 2013-01 „Elektra valdomos durys; Sauga naudojant; Reikalavimai ir bandymo procedūros“,
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 „Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 1 dalis: Bendrieji reikalavi-

mai (IEC 60335-1: 2010 m., modifikuoti); versija vokiečių kalba EN 60335-1: 2012,
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 „Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 2-103 dalis: Specialūs 

reikalavimai vartų, durų ir langų pavaroms (IEC 60335-2-103: 2006, modifikuoti + A1: 2010, modifikuoti); 
Versija vokiečių kalba EN 60335-2-103: 2015.

Gaminys turi būti įmontuotas arba įtvirtintas taip, kad prireikus taisyti ir (arba) atlikti techninę priežiūrą, prie jo 
būtų galima nesunkiai ir santykinai greitai prieiti, o galimos išmontavimo sąnaudos nebūtų per didelės lyginant 
su paties gaminio verte.
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2.3 Saugus darbas
 à Užtikrinkite, kad į darbo vietą nepatektų asmenys be leidimo.
 à Stebėkite ilgų sistemos komponentų posūkio diapazoną.
 à Darbų, keliančių didelį pavojų, niekada neatlikite vienas (pvz., montuodami pavarą, gaubtą ar durų sąvarą).
 à Ant stiklinių sąvarų užklijuokite saugos lipduką.
 à Pavojus susižaloti, jei neapsaugotos spaudimo, stūmimo, lietimo ir traukimo vietos!
 à Pavojus susižaloti trūkus stiklui!
 à Pavojus susižaloti į aštrias pavaros briaunas!
 à Pavojus susižaloti dėl laisvai judančių dalių surinkimo metu!

2.4 Aplinką tausojantis darbas
Šalindami profilio sistemą, atskirkite įvairias medžiagas ir jas pristatykite perdirbti.

2.5 Atskyrimas nuo pagrindinės konstrukcijos
Nuo pagrindinės konstrukcijos atskirkite vadovaudamiesi naujausia „Langų ir įėjimo durų projektavimo ir monta-
vimo naujuose ir remontuojamuose pastatuose gairių“ versija.

2.6 Saugos nurodymai transportuojant ir laikant
 X Nemeskite, neleiskite kristi.
 X Venkite stiprių smūgių.

 à Žemesnė kaip –30 °C ir aukštesnė kaip +60 °C saugojimo temperatūra gali sugadinti įrenginį.
 à Saugokite nuo drėgmės.
 X Transportuodami stiklą, naudokite specialią stiklo transportavimo įrangą (pvz., A formos rėmus). 
 X Jei ant rėmo ar sandėliuojant yra keletas sluoksnių, atskirkite juos tarpsluoksniais (pvz., kamštinės medžiagos 

lakštais, popieriumi, polipropileno virvėmis). 
 X Stiklą laikykite tik stačią ir ant paviršiaus su leistina apkrova. Pagrindui naudokite tam tinkamą medžiagą (pvz., 

medines juosteles). 
 X Jei tai izoliacinis stiklas, įsitikinkite, kad jis stovi prigludęs per visą savo plotį mažiausiai ant 2 padėtų elementų. 

 à Sandėliavimo ir transportavimo metu saugumo įrenginiai neturi sugadinti stiklo arba izoliacinio stiklo apsau-
gai skirto krašto laikiklio ir turi būti visu paviršiumi prigludę prie lango paviršiaus. 

 à Laikyti tinka sausos, gerai vėdinamos, uždarytos, nuo oro sąlygų ir UV spindulių apsaugotos patalpos.

2.7 Kvalifikacija
GEZE stumdomųjų durų pavarą leidžiama montuoti tik GEZE įgaliotiems ekspertams. 

3 Apie šį dokumentą

3.1 Apžvalga
Šioje instrukcijoje aprašomas automatinės stumdomųjų durų sistemos profilio sistemos „GCprofile Therm“ su 1 
sąvara ir 2 sąvaromis montavimas. Tai yra slankiųjų sąvarų, šoninių dalių po sąrama ir atramos su šoninėmis dali-
mis po atrama montavimas gamykloje / montavimas.
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3.2 Slankioji sąvara be šoninės dalies

Vaizdas iš priekio Vaizdas iš šono

 

3.3 Slankioji sąvara su šonine dalimi po sąrama

Vaizdas iš priekio Vaizdas iš šono

 

3.4 Slankioji sąvara su šonine dalimi po atrama be viršulangio

Vaizdas iš priekio Vaizdas iš šono
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4 Apžvalga

4.1 Planai
Brėžinio Nr. Tipas Pavadinimas
70518-ep100 Montavimo planas Sieninis montavimas, 2 sąvarų
70518-ep101 Montavimo planas Atrama ir šoninės dalys, 2 sąvarų
70518-ep102 Montavimo planas Atrama ir šoninės dalys su viršulangiu, 2 sąvarų
70518-ep103 Montavimo planas Šoninė dalis po sąrama, 2 sąvarų
70518-ep104 Montavimo planas Fasadas su statramsčiais ir skersiniu, 2 sąvarų
70518-ep110 Montavimo planas Sieninis montavimas, 1 sąvaros
70518-ep111 Montavimo planas Atrama ir šoninės dalys, 1 sąvaros
70518-ep112 Montavimo planas Atrama ir šoninės dalys su viršulangiu, 1 sąvaros
70518-ep113 Montavimo planas Šoninė dalis po sąrama, 1 sąvaros
70518-ep150 Montavimo planas Kampinis durų kreipiantysis griovelis
70518-ep151 Montavimo planas Ištisinis durų kreipiantysis griovelis
70518-ep152 Montavimo planas Ištisinis durų kreipiantysis griovelis su drenažu
70518-ep160 Montavimo planas Kampinis durų kreipiantysis griovelis su grindų užraktu

Planai gali keistis. Naudokite tik naujausią versiją.

4.2 Įrankiai ir pagalbinės priemonės

Įrankis Dydis / Skaičius / Naudojimas

Montavimo stovai, 2 vnt.

A formos rėmai

Tvirtinimo diržas

Vakuuminės rankenos

Gulsčiukas / Svambalas / Kryžminių linijų 
lazeris

Ruletė 5 m arba 10 m

„Torx“ atsuktuvai

Šoninės replės

Gumos / plastiko plaktukas

Pieštukas

4.3 Sukimo momentai
Sukimo momentai nurodyti atitinkamame montavimo etape.

4.4 Eksploatacinės medžiagos

Eksploatacinė medžiaga Naudojimas / Tipas / Medžiagos Nr.

Distancinės kaladėlės

Silikoninės jungtys

5 Komplektacija ir visa sudėtis
 X Atidarykite pakuotės vienetus ir pagal pristatymo pranešimą patikrinkite, ar viskas yra.
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6 Montavimas gamyklos dirbtuvėse

6.1 Atramos montavimas gamykloje

 X Pritvirtinkite montavimo kampą (1) su varžtais 
per varžtams skirtas angas (2) prie atramos (3) 
(viršutinės varžtų angos).

� �
�

 X Pritvirtinkite eigos bėgelį (5) (be modulių) su 
varžtais per varžtams skirtas angas (6), esančias 
ant atramos (3), prie montavimo kampo (1).

 X Sureguliuokite eigos bėgelį (5) ir išgręžkite 
tvirtinimo angas (4).

Tvirtinimo angų skaičius priklauso nuo eigos 
bėgelio (5) ilgio.

 X Išmontuokite eigos bėgelį.

� �

� � �

 X Įdėkite kniedijamas veržles M8 į atramos tvirtinimo angas (4).

 

�

�
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6.2 Vienvėrės sistemos paruošimas

 X Iš šoninės plokštės prie pagrindinės už-
darymo briaunos išpjaukite išpjovą pagal 
šalia pateiktą brėžinį.

����

��
��

Parodytas kairinis uždarymas

7 Montavimas statybvietėje

7.1 Ištisinio durų kreipiančiojo griovelio montavimas gamykloje

7.1.1 Ištisinio durų kreipiamojo griovelio be drenažo montavimas gamykloje (pasirinktinai)

 X Uždėkite sandariklį (3) ant durų kreipian-
čiojo griovelio (2) priekinio paviršiaus.

 X Priveržkite dengiančiąsias plokšteles (1) 
prie durų kreipiančiojo griovelio (2).

�

�

�

�

 X Įstatykite durų kreipiantįjį griovelį (2) į 
grindis ir pritvirtinkite.

 X Užsandarinkite gręžtines kiaurymes.
 X Durų kreipiantįjį griovelį užliekite, kad 

nepraleistų vandens.

�

 X Durų kreipiančiojo griovelio vidinę dalį (4) 
į durų kreipiančiojo griovelio išorinę dalį 
(6) įdėkite taip, kad montažiniai varžtai (5) 
būtų nukreipti į vidų.

 X Atstumą tarp durų kreipiančiojo griovelio 
vidinės dalies (4) ir durų kreipiančiojo 
griovelio išorinės dalies (6) sureguliuoki-
te su montažiniais varžtais (5) (veržimo 
momentas 3 Nm).

 X Galutinai nustatę durų kreipiančiojo grio-
velio vidinės dalies (4) padėtį, užklijuokite 
išpjovas sandarikliu (3).

�

�

�

����

�

�

išorėje viduje
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7.1.2 Ištisinio durų kreipiamojo griovelio su drenažu montavimas gamykloje (pasirinktinai).

 X Uždėkite sandariklį (3) ant durų kreipian-
čiojo griovelio (2) priekinio paviršiaus.

 X Prisukite nuotekų antgalius (1) prie durų 
kreipiančiojo griovelio (2). Įstatykite durų 
kreipiantįjį griovelį (2) į grindis.

 X Nuotekų antgalius (1) įkiškite į drenažo 
vamzdžius (nominalus skersmuo 32).

 X Pritvirtinkite durų kreipiantįjį griovelį.
 X Užsandarinkite gręžtines kiaurymes.
 X Durų kreipiantįjį griovelį užliekite, kad 

nepraleistų vandens.

�

�
�

�

 X Durų kreipiančiojo griovelio vidinę dalį (4) 
į durų kreipiančiojo griovelio išorinę dalį 
(6) įdėkite taip, kad montažiniai varžtai (5) 
būtų nukreipti į vidų.

 X Atstumą tarp durų kreipiančiojo griovelio 
vidinės dalies (4) ir durų kreipiančiojo 
griovelio išorinės dalies (6) sureguliuoki-
te su montažiniais varžtais (5) (veržimo 
momentas 3 Nm).

 X Galutinai nustatę durų kreipiančiojo grio-
velio vidinės dalies (4) padėtį, užklijuokite 
išpjovas sandarikliu (3).

����

�

�

�

��

7.1.3 Kampinis durų kreipiantysis griovelis
Kampinis durų kreipiantysis griovelis montuojamas tik pritvirtinus jungiamuosius profilius, žr. 7.2.3 skyrių.

išorėje viduje
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7.2 Atramos montavimas prie šoninės dalies

7.2.1 Uždengimo dangčio montavimas

 

�

�

��

 X Uždengimo dangtį (1) pažymėtoje vietoje (2) padenkite sandarikliu.
 X Uždengimo dangtį (1) pritvirtinkite prie atramos 2 varžtais.

7.2.2 Atramos montavimas

Atrama fiksuojama per ilgąsias angas (3) aukštesnėje padėtyje ir vėliau nuleidžiama ant šoninės dalies.

 X Atramą (2) nustatykite montavimo kampu (1) 
pagal montavimo planą ties ilgosiomis angomis 
(3) prie sienos.

 X Montavimo kampą prie sienos padėkite tinka-
mai ir tvirtai.

� �

�

�������
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�

�
�

��

�

�

�

�

�

�

 X Įdėkite užkaito mažinimo profilį (4) įstrižai ir užfiksuokite viršuje �.
 X Sulenkite užkaito mažinimo profilį (4) � ir apačioje suspauskite �.
 X Perėjimo angos srityje apsaugokite 15 mm skersmens (5) kaladėlėmis.
 X Pritvirtinkite sandarinančią išorinę šoninę dalį (6) su išpjova pagal brėžinį.

 X Pritvirtinkite stiklo tvirtinimo elementus (7) šo-
ninėse dalyse vienodais atstumais (≤ 300 mm).

�

�

�����
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 X Pritvirtinkite sujungimo su siena profilį (1) 
ir sujungimo su grindimis profilį (2) pagal 
EP brėžinį.

Atstumas tarp srieginių jungčių < 400 mm.

 à Sujungimo profiliai turi būti užsandarinti 
tinkamai, tvirtai ir sandariai (žr. 2.5 skyrių). 

�

�

7.2.3 Kampinio durų kreipiančiojo griovelio montavimas pasirinktinai

 X Kampinį durų kreipiantįjį griovelį (2) pri-
tvirtinkite su 2 varžtais DIN 7991 M5×12 (1) 
(užveržimo momentas 6 Nm).

�

�
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7.2.4 Šoninės dalies montavimas

 X Uždėkite šoninę dalį (3) ant sujungimo su 
grindimis profilio �, pakreipkite į vidų � ir 
stumkite prie sujungimo su siena profi-
lio �.

Jungtis su siena turi būti standžiai prigludu-
si per visą aukštį prie šoninės dalies rėmo 
profilio.

 X Patikrinkite perėjimo angos plotį atidarant 
ir statmenumą.

 X Sandarikliu užsandarinkite jungtis tarp 
šoninės dalies profilio ir išorinio sujungimo 
su siena profilio.

�

�

�

�

 X Stiklo tvirtinimo profilį (4) įstatykite nuožul-
niai į stiklo tvirtinimo elementų laikiklius ir 
užfiksuokite, sukdami juos aukštyn.

�

�

�
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7.2.5 Atramos priveržimas

 X Atsukite varžtus (4) ir nuleiskite atramą (1) 
ant šoninės dalies (3).

 X Nustatykite atramos aukštį per ilgąsias 
angas.

 X Montavimo kampą laikykite horizontaliai.
 X Priveržkite varžtus (4).
 X Sumontuokite įstatomąjį sandariklį.
 X Pažymėkite ir išgręžkite keturias montavi-

mo angas (5).
 X Atramą pritvirtinkite su 4 M10 varžtais 

(priklausomai nuo pagrindo).

��

��

�

 X Patikrinkite, ar užkaito mažinimo profilis 
(7) tinkamai uždėtas.

 X Ištraukite 15 mm skersmens kaladėles (6) iš 
užkaito mažinimo profilio (7).

�

�

7.2.6 Dengiančiosios plokštelės montavimas perėjimo angoje

Tvirtinimo profilio perėjimo angoje paruošimas

 

�

�

�

�

�

�

 X Į tvirtinimo profilį 1) iš vidaus įdėkite tarpiklius (2) maždaug 500 mm atstumu.
 X Įdėkite apvalias virveles (3) maždaug 500 mm atstumu.
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�

 X Įstatykite juostinį šepetį (3). Palikite kyšoti maždaug 2 cm.

 

�

�

 X Išsikišusį galą šiek tiek palenkite.
 X Juostinį šepetį priglaudę įstumkite.

 
 X Kitoje tvirtinimo profilio pusėje priglaudę atskirkite juostinį šepetį.
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7.2.7 Atramos tvirtinimo profilio montavimas

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

 X Paruoštą tvirtinimo profilį (žr. 7.2.6 skyrių) uždėkite iš apačios atramoje (1) su išpjova bei su apvaliomis virvelė-
mis � ir palenkite �.

 X Pritvirtinkite perėjimo angos uždangą (3) prie užlenkiamojo profilio � ir paspauskite aukštyn į tvirtinimo 
profilį .
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7.3 Sąramos montavimas prie šoninių dalių

7.3.1 Montavimo padėtis
Montuodami šoninę dalį, atkreipkite dėmesį į tinkamą montavimo padėtį:
 à Šoninės dalies fiksavimo varžtas (1) yra vidinėje viršutinėje dalyje.

 

�

7.3.2 Fiksavimo profilio montavimas

 X Pritvirtinkite fiksavimo profilį (3) (užveržimo 
momentas > 5 Nm, priklausomai nuo pagrindo 
ir varžto tipo).

Atstumas tarp srieginių jungčių < 400 mm.

�
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7.3.3 Sujungimo su siena ir sujungimo su grindimis profilio montavimas

 X Pritvirtinkite sujungimo su siena profilį (1) 
ir sujungimo su grindimis profilį (2) pagal 
EP brėžinį.

 à Sujungimo profiliai turi būti užsandarinti 
tinkamai, tvirtai ir sandariai (žr. 2.5 skyrių). 

Atstumas tarp srieginių jungčių < 400 mm.

�

�

7.3.4 Šoninės dalies pasukimas

 X Įstatykite sumontuotą šoninę dalį 
viršuje apie 30 mm šalia sienos �.

 X Šoninę dalį apačioje pasukite �. 
 X Nuleiskite žemyn ant jungiamojo 

profilį �.
 X Pastumkite šoninę dalį prie sienos 

prie sujungimo su siena profilio .

Jungtis su siena turi būti standžiai 
prigludusi per visą aukštį prie šoninės 
dalies rėmo profilio.

 X Patikrinkite perėjimo angos plotį 
atidarant ir statmenumą.

 X Sandarikliu užsandarinkite jungtis 
tarp šoninės dalies profilio ir išori-
nio sujungimo su siena profilio.

�

�

�

�
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 X Išgręžkite 2 mm skersmens gręžti-
nę kiaurymę fiksavimo varžtui.

 X Įsukite šoninės dalies (1) fiksavi-
mo varžtą (užveržimo momentas 
2 Nm).

�

 X Įstumkite perėjimo angos juostinį šepetį 
(2) į šepečio laikymo profilį.

 X Norėdami užfiksuoti juostinį šepetį, 
replėmis šiek tiek suspauskite galą (3).

 X Šepečio laikiklį su šepečiu pritvirtinkite 
tiesiai virš perėjimo angos, žr. EP brėžinį.

��

 à Jei nereikia montuoti viršulangio:
 X Sumontuokite stumdomųjų durų „ECdrive T2“ pavarą   pagal „ECdrive T2“ montavimo instrukciją.

 à Jei reikia sumontuoti viršulangį:
 X Sumontuokite viršulangį pagal „GCprofile Therm – profilio sistemos su viršulangiu“ montavimo instrukciją.
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7.4 Stumdomosios durys, 1 sąvaros

7.4.1 Sienos juostinio profilio montavimas
Reikalavimai:
 à Durų sąvaros sumontuotos ir išlygintos.
 à Nustatyti tarpai.

 X Priveržkite sienos juostinį profilį (1).
 X Paspauskite HSK sandarinimo profilį (2).

Sienos juostinis profilis (1) turi būti užsan-
darintas tinkamai, tvirtai ir sandariai (žr. 2.5 
skyrių).

� �

7.5 „NSK“ paketo montavimas ant šoninės dalies

Nelenkite ir nespauskite „NSK“ paketo.

 X „NSK“ paketą ant šoninės dalies (1) uždėkite taip, 
kad jis apačioje išsikištų 5 mm. �

�
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7.6 „NSK“ paketo montavimas ant slankiosios sąvaros

Nelenkite ir nespauskite „NSK“ paketo.

 X Įdėkite „NSK“ paketą į slankiosios sąvaros (4) 
„NSK“ profilį taip, kad „NSK“ tarpinė (2) apačioje 
išsikištų 7 mm.

Dengiantysis aliuminio profilis (3) baigiasi prisiglau-
dęs prie apatinio slankiosios sąvaros (4) aliuminio 
profilio krašto.

� �

�

�

�

1 Juostinis šepetys
2 „NSK“ tarpinė
3 Dengiantysis aliuminio profilis
4 Slankioji sąvara
5 Durų kreipiančiojo griovelio juostos juostinis šepetys

��
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8 Valymas
Ką valyti Kaip valyti
Stiklinius paviršius Nuvalykite šaltu, actu atskiestu vandeniu ir nusausinkite.
Nerūdijančius paviršius Nuvalykite nebraižančia šluoste.
Dažytus paviršius Nuvalykite muiluotu vandeniu.
Anoduotus paviršius Nuvalykite nešarminiu skystuoju muilu (pH vertė 5,5 … 7).
Plastiko paviršius Nuvalykite vandeniu ir švelniu plovikliu.
„EPDM“ tarpines Nuvalykite vandeniu ir švelniu plovikliu.

9 Išmontavimas

ĮSPĖJIMAS! 
Pavojus gyvybei dėl elektros srovės!

 X Elektros įrangą (230/115 V) prijungti ir atjungti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
 X Prijunkite prie maitinimo tinklo ir tikrinkite apsauginius laidus pagal „VDE 0100“ 610 dalį.

ATSARGIAI! 
Pavojus susižeisti!
Siūbuojantis gaubtas gali sužeisti žmones.

 X Gaubtą, ilgesnį kaip 4 m, laikykite dviese.

ATSARGIAI! 
Pavojus susižaloti dėl smūgių ir suspaudimo!

 X Saugokite durų sąvaras nuo netikėtų judesių.
 X Atjunkite bateriją.

Išmontuosite atlikdami veiksmus atvirkštine nei montuodami tvarka.
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