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Úvod

1 Úvod

1.1 Symboly a prostriedky zobrazenia

Výstražné upozornenia
V tomto návode sú použité výstražné upozornenia, ktoré vás varujú pred vznikom hmotných škôd a úrazov osôb.

 X Tieto výstražné upozornenia si prečítajte a vždy sa nimi riaďte.
 X Dodržiavajte všetky opatrenia, ktorá sú označené výstražným symbolom a výstražným slovom.

Výstražný 
symbol

Výstražné 
slovo

Význam

VAROVANIE Nebezpečenstvo pre osoby. 
Nedodržanie môže mať za následok smrť alebo vážne zranenia.

Ďalšie symboly a prostriedky zobrazenia
Na zdôraznenie správnej obsluhy sú dôležité informácie a technické pokyny zvlášť zvýraznené.

Symbol Význam

 

znamená „Dôležitý pokyn“. 
Informácie na predchádzanie vecným škodám, na pochopenie alebo optimalizáciu pracovných postupov.

 
znamená „Doplnkové informácie“

 X  
Symbol k vykonaniu činnosti: Tu musíte niečo vykonať.

 X V prípade činností, ktoré sa skladajú z niekoľkých krokov, dodržiavajte uvedené poradie.

1.2 Revízie a platnosť
Verzia 00: platná pre GCprofile Therm s pohonom ECdrive T2 a ECdrive T2-FR od roku výroby 2019

1.3 Ručenie za produkt
V súlade s ručením výrobca za svoje výrobky stanovenom v zákone o ručení za produkt sa musia rešpektovať 
informácie obsiahnuté v tejto brožúrke (informácie o výrobku a použitie v súlade s určením, nesprávne použitie, 
výkon produktu, údržba výrobku, informačné a inštrukčné povinnosti). Nerešpektovanie zbavuje výrobcu jeho 
povinnosti ručenia. 

1.4 Ďalšie platné dokumenty
Druh Názov
Podklady spracovania Prehľad profilov
Výrobné podklady
Montážny návod Nadsvetlík
Montážny návod Profilový systém - krídlo a bočný diel
Montážny návod Systémy posuvných dverí

Plány podliehajú zmenám. Používajte len najnovší stav.

7.5 Montáž tesniacej súpravy NSK na bočný diel ..................................................................................................................................... 21
7.6 Montáž tesniacej súpravy NSK na pojazdné krídlo ........................................................................................................................... 22

8 Čistenie ..................................................................................................................................................................... 23

9 Demontáž ................................................................................................................................................................ 23
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Základné bezpečnostné pokyny

1.5 Skratky

HSK Hlavná uzatváracia hrana

NSK Vedľajšia zatváracia hrana

OKFF Horná hrana hotovej podlahy

DH Výška priechodu

2 Základné bezpečnostné pokyny

2.1 Použitie v súlade s určením
Systém posuvných dverí slúži na automatické otváranie a zatváranie vchodu/východu do/z budovy. 
Systém posuvných dverí sa smie používať iba vo vertikálnej montážnej polohe a v suchých priestoroch v rámci 
prípustného rozsahu použitia (pozri montážny a servisný návod).

Systém posuvných dverí je určený na premávku osôb v budovách. 
Systém posuvných dverí nie je určený na nasledujúce použitie:
 à na priemyselné použitie
 à pre oblasti použitia, ktoré neslúžia na prechod osôb (napr. garážová brána)
 à na pohyblivých predmetoch, ako sú lode

Systém posuvných dverí smie byť použitý iba:
 à v prevádzkových režimoch stanovených spoločnosťou GEZE
 à s komponentmi schválenými / povolenými spoločnosťou GEZE
 à so softvérom dodaným spoločnosťou GEZE
 à vo variantoch zabudovania / montážnych typoch zdokumentovaných spoločnosťou GEZE
 à v rámci testovanej/schválenej oblasti použitia (klíma / teplota / trieda ochrany)

Akékoľvek iné použitie sa považuje za používanie, ktoré nie je v súlade s určeným účelom, a vedie k ukončeniu 
všetkých nárokov na ručenie a záruky voči spoločnosti GEZE. 

2.2 Bezpečnostné pokyny
 à Predpísanú montáž, údržbové a servisné práce musia vykonávať odborníci, ktorí majú oprávnenie spoločnosti GEZE.
 à Pri bezpečnostno-technických skúškach sa musia dodržiavať špecifické zákony a predpisy danej krajiny.
 à Svojvoľné úpravy zariadenia vylučujú akékoľvek ručenie zo strany spoločnosti GEZE za následné škody a majú 

za následok zánik povolenia na použitie na únikových a záchranných cestách.
 à Pri kombinácii s cudzími výrobkami nepreberá spoločnosť GEZE žiadnu záruku.
 à Aj pri opravách a údržbe sa smú používať iba originálne diely GEZE.
 à V súlade so smernicou o strojových zariadeniach 2006/42/ES sa pred uvedením dverového zariadenia do 

prevádzky musí vykonať analýza rizík a dverové zariadenie sa musí označiť v súlade so smernicou 93/68/EHS 
o označovaní symbolom CE.

 à Riaďte sa najnovším stavom smerníc, noriem a špecifických národných predpisov, najmä:
 à DIN 18650: 2010-06 Zámky a kovania – Automatické dverové systémy“
 à VDE 0100, časť 610: 2004-04 „Zriaďovanie silnoprúdových zariadení s menovitým napätím do 1000 V“
 à DIN EN 16005: 2013-01 „Mechanicky ovládané dvere; Bezpečnosť pri používaní; Požiadavky a skúšobné metódy“
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 „Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a podobné účely – Časť 1: 

Všeobecné požiadavky (IEC 60335-1: 2010, upravené); nemecká verzia EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 „Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a podobné účely – Časť 

2 -103: Špecifické požiadavky pre pohony brán, dverí a okien (IEC 60335-2-103: 2006, upravené + A1: 2010, 
upravené); nemecká verzia EN 60335-2-103: 2015

Výrobok je nutné namontovať alebo zabudovať tým spôsobom, aby bol zabezpečený ľahký prístup k výrobku 
pri prípadnej oprave a/alebo údržbe s potrebou vynaloženia primerane malého množstva síl a prípadné náklady 
na demontáž neboli v nepomere s hodnotou výrobku.
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Informácie o tomto dokumente

2.3 Bezpečnostné vykonávanie prác
 à Pracovisko zabezpečte proti neoprávnenému vstupu.
 à Dávajte pozor na akčný dosah dlhých častí zariadenia.
 à Práce s vysokým bezpečnostným rizikom (napr. montáž pohonu, krytu alebo krídel dverí) nikdy nevykonávajte sami.
 à V prípade sklenených krídel pripevnite bezpečnostné nálepky.
 à Nebezpečenstvo poranenia na nezabezpečených miestach s rizikom pomliaždenia, narazenia, porezania 

a vtiahnutia!
 à Nebezpečenstvo zranenia spôsobené rozbitým sklom!
 à Nebezpečenstvo zranenia na ostrých hranách v pohone!
 à Nebezpečenstvo zranenia voľne pohyblivých častiach počas montáže!

2.4 Ekologická práca
Pri likvidácii profilového systému oddeľte rozdielne materiály a odovzdajte ich na opätovné zužitkovanie.

2.5 Pripojenie na konštrukciu objektu
Pripojenie na konštrukciu objektu sa vykoná podľa aktuálnej verzie „Príručky na plánovanie a montáž okien 
a domových dverí pre novostavby a renovácie“.

2.6 Bezpečnostné pokyny na prepravu a skladovanie
 X Nehádzať, zabrániť pádu.
 X Zabrániť tvrdým nárazom.

 à Teploty pri uskladnení nižšie ako –30 °C a vyššie ako +60 °C môžu viesť k poškodeniu zariadenia.
 à Chráňte pred vlhkosťou.
 X Pri preprave skla používajte špeciálne zariadenia na prepravu skla (napr. stojan v tvare A). 
 X Viaceré tabule skla na jednom stojane alebo pri skladovaní oddeľte od seba pomocou medzivrstiev (napr. 

korkovými doštičkami, papierom, polyesterovými šnúrami). 
 X Sklo skladujte iba vo vzpriamenej polohe na rovnom a nosnom podklade. Ako podložku používajte vhodný 

materiál (napr. drevené lišty). 
 X Pri izolačnom skle sa uistite, že po celej svojej hrúbke leží v jednej rovine aspoň na 2 podložkách. 

 à Bezpečnostné zariadenia počas skladovania a prepravy nesmú spôsobiť žiadne poškodenie skla alebo 
pri izolačnom skle okrajového spojenia a musia byť aplikované rovnomerne na povrch tabule skla. 

 à Vhodnými skladovacími priestormi sú suché, dobre vetrané, uzavreté priestory, ktoré sú chránené pred pove-
ternostnými vplyvmi a UV žiarením.

2.7 Kvalifikácia
Montáž pohonu posuvných dverí GEZE smie vykonávať iba odborníci, ktorí majú oprávnenie spoločnosti GEZE. 

3 Informácie o tomto dokumente

3.1 Prehľad
Tento návod popisu montáž profilového systému GCprofile Therm 1-krídlového a 2-krídlového automatického 
systému posuvných dverí. Popísaná je predbežná montáž/montáž pojazdných krídiel, bočných dielov pod pre-
kladom a nosníka s bočnými dielmi pod nosníkom.
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3.2 Pohyblivé krídlo bez bočného dielu

Pohľad spredu Pohľad zo strany

 

3.3 Pohyblivé krídlo s bočným dielom pod prekladom

Pohľad spredu Pohľad zo strany

 

3.4 Pohyblivé krídlo s bočným dielom pod nosníkom bez nadsvetlíka

Pohľad spredu Pohľad zo strany
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Prehľad

4 Prehľad

4.1 Plány
Výkres č. Druh Názov
70518-ep100 Inštalačný plán Montáž na stenu, 2-krídl.
70518-ep101 Inštalačný plán Nosník a bočné diely- 2-krídl.
70518-ep102 Plána zabudovania Nosník a bočný diel a nadsvetlík, 2-krídl.
70518-ep103 Plána zabudovania Bočný diel pod prekladom, 2-krídl.
70518-ep104 Plána zabudovania Stĺpo-priečniková fasáda, 2-krídl.
70518-ep110 Inštalačný plán Montáž na stenu, 1-krídl.
70518-ep111 Inštalačný plán Nosník a bočné diely- 1-krídl.
70518-ep112 Inštalačný plán Nosník a bočný diel a nadsvetlík, 1-krídl.
70518-ep113 Inštalačný plán Bočný diel pod prekladom, 1-krídl.
70518-ep150 Inštalačný plán Uhlové podlahové vedenie
70518-ep151 Inštalačný plán Priebežné podlahové vedenie
70518-ep152 Inštalačný plán Priebežné podlahové vedenie s odvádzaním vody
70518-ep160 Inštalačný plán Uhlové podlahové vedenie s podlahovým zámkom

Plány podliehajú zmenám. Používajte len najnovší stav.

4.2 Nástroje a pomôcky

Nástroj Veľkosť/počet/použitie

montážne stojany, 2 kusy

stojany v tvare A

upínací popruh

vákuové prísavky

vodováha/spájka/laserové krížové línie

meracie pásmo 5 m alebo 10 m

skrutkovač torx

bočné strihacie kliešte

gumové/plastové kladivo

ceruzka

4.3 Krútiace momenty
Krútiace momenty sú uvedené pri príslušnom montážnom kroku.

4.4 Spotrebné materiály

Spotrebný materiál Použitie/druh/mat . č.

Dištančné diely

Silikón na prípojné škáry

5 Rozsah dodávky a kompletnosť
 X Otvorte obalové jednotky a na základe dodacieho listu skontrolujte ich kompletnosť.



GCprofile Therm

8

Predbežná montáž v dielni

6 Predbežná montáž v dielni

6.1 Predmontáž nosníkov

 X Montážny uholník (1) pomocou skrutiek cez 
otvory na skrutky (2) namontujte na nosník (3) 
(horné otvory na skrutky).

� �
�

 X Pojazdovú koľajničku (5) (bez modulov) 
pomocou skrutiek namontujte cez otvory na 
skrutky (6) k nosníku (3) pomocou montážneho 
uholníka (1).

 X Pojazdovú koľajničku (5) vyrovnajte a vyvŕtajte 
upevňovacie otvory (4).

Počet upevňovacích otvorov závisí od dĺžky po-
jazdovej koľajničky (5).

 X Odmontujte pojazdovú koľajničku.

� �

� � �

 X Do upevňovacích otvorov (4) na nosníku vložte nitovacie matice M8.

 

�

�
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Montáž na stavenisku

6.2 Príprava jednokrídlového zariadenia

 X Z bočnej platne na hlavnej zatváracej 
hrane podľa výkresu uvedeného vedľa 
vyrežte výrez.

����

��
��

zobrazené zatváranie doľava

7 Montáž na stavenisku

7.1 Predmontáž priebežného podlahového vedenia

7.1.1 Predbežne namontujte priebežné podlahové vedenie bez odvádzania vody (voliteľne)

 X Naneste tesniacu hmotu (3) na čelnú 
plochu podlahového vedenia (2).

 X Koncovky (1) priskrutkujte k podlahové-
mu vedeniu (2).

�

�

�

�

 X Podlahové vedenie (2) osaďte do podlahy 
a pripevnite ho.

 X Utesnite otvory.
 X Podlahové vedenie vodotesne zalejte.

�

 X Podlahové vedenie vo vnútri (4) nasaďte 
na podlahové vedenie vonku (6) tak, aby 
skrutky bez hlavy (5) smerovali dovnútra.

 X Vzdialenosť podlahového vedenia vo 
vnútri (4) od podlahového vedenia vonku 
(6) nastavte pomocou skrutiek bez hlavy 
(5) (uťahovací moment 3 Nm).

 X Po konečnom umiestnení podlahového 
vedenia vo vnútri (4) drážky zalepte tes-
niacou hmotou (3).

�

�

�

����

�

�

vonku vnútri
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Montáž na stavenisku

7.1.2 Predbežne namontujte priebežné podlahové vedenie s odvádzaním vody (voliteľne)

 X Naneste tesniacu hmotu (3) na čelnú 
plochu podlahového vedenia (2).

 X Hrdlo na odpadovú vodu (1) priskrutkujte 
na podlahové vedenie (2). Podlahové 
vedenie (2) osaďte do podlahy.

 X Hrdlo na odpadovú vodu (1) nasuňte na 
mieste montáže odtokového potrubia 
(menovitá svetlosť 32).

 X Upevnite podlahové vedenie.
 X Utesnite otvory.
 X Podlahové vedenie vodotesne zalejte.

�

�
�

�

 X Podlahové vedenie vo vnútri (4) nasaďte 
na podlahové vedenie vonku (6) tak, aby 
skrutky bez hlavy (5) smerovali dovnútra.

 X Vzdialenosť podlahového vedenia vo 
vnútri (4) od podlahového vedenia vonku 
(6) nastavte pomocou skrutiek bez hlavy 
(5) (uťahovací moment 3 Nm).

 X Po konečnom umiestnení podlahového 
vedenia vo vnútri (4) drážky zalepte tes-
niacou hmotou (3).

����

�

�

�

��

7.1.3 Uhlové podlahové vedenie
Uhlové podlahové vedenie bude nainštalované až po upevnení prípojných profilov, pozrite kapitolu 7.2.3.

vonku vnútri
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7.2 Montáž nosníkov s bočným dielom

7.2.1 Montáž krycej dosky

 

�

�

��

 X Kryciu dosku (1) na označenom mieste (2) potrite tesniacou hmotou.
 X Kryciu dosku (1) priskrutkujte k nosníku pomocou 2 skrutiek.

7.2.2 Montáž nosníka

Cez pozdĺžne otvory (3) bude nosník zafixovaný vo vyvýšenej polohe a neskôr spustený na bočný diel.

 X Nosník (2) pomocou montážneho uholníka (1) 
podľa plánu zabudovania zafixujte v pozdĺžnych 
otvoroch (3) na stene.

 X Montážny uholník umiestnite vhodne a stabilne 
na stenu.

� �

�

�������
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�

�
�

��

�

�

�

�

�

�

 X Redukčný profil záhybov (4) veďte šikmo a zaveste hore �.
 X Redukčný profil záhybov (4) sklopte � a na spodnej strane pripevnite svorkami �.
 X Oblasť priechodu zabezpečte pomocou podložiek 15 mm (5).
 X Tesnenie bočného dielu vonku (6) s odistením namontujte podľa výkresu.

 X Upevňovacie časti zasklievacej lišty (7) v oblasti 
bočných dielov namontujte v pravidelných 
odstupoch (≤300 mm).

�

�

�����
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 X Stenový ukončovací profil (1) a podlaho-
vý prípojný profil (2) namontujte podľa 
výkresu EP.

Vzdialenosť medzi skrutkami < 400 mm.

 à Prípojné profily musia byť vhodné, stabilne 
a tesne vystužené (pozri kapitolu 2.5). 

�

�

7.2.3 Montáž uholníkového podlahového vedenia

 X Uholníkové podlahové vedenie (2) pevne 
priskrutkujte pomocou 2 zapustených 
skrutiek DIN 7991 M5×12 (1) 
(uťahovací moment 6 Nm).

�

�



GCprofile Therm

14

Montáž na stavenisku

7.2.4 Montáž bočného dielu

 X Bočný diel (3) nasaďte na prípojný podlaho-
vý profil �, sklopte dovnútra � a posuňte 
až k stenovému ukončovaciemu profilu �.

Pripojenie k stene sa musí v celej výške 
zasunúť tvarovým stykom do profilu rámu 
bočného dielu.

 X Skontrolujte šírku otvorenia a pravouhlosť 
priechodu.

 X Škáry medzi profilom bočného dielu a ste-
novým ukončovacím profilom na vonkajšej 
strane utesnite tesniacou hmotou.

�

�

�

�

 X Profil zasklievacej lišty (4) nasaďte šikmo 
do upevňovacích prvkov zasklievacích líšt 
a pootočením nahor ho nechajte zapadnúť.

�

�

�
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7.2.5 Priskrutkovanie nosníka

 X Uvoľnite skrutky (4) a nosník (1) spustite na 
bočný diel (3).

 X Výšku nosníka nastavte pomocou pozdĺž-
nych otvorov.

 X Montážny uholník vyrovnajte do vodorov-
nej polohy.

 X Utiahnite skrutky (4).
 X Namontujte nasúvacie tesnenie.
 X Jamkovačom si označte štyri montážne 

otvory (5) a vyvŕtajte ich.
 X Nosník upevnite pomocou 4 zapustených 

skrutiek M10 (v závislosti od podkladu).

��

��

�

 X Skontrolujte správne umiestnenie redukč-
ného profilu záhybov (7).

 X Podložky 15 mm (6) v oblasti priechodu od-
stráňte z redukčného profilu záhybov (7).

�

�

7.2.6 Montáž krycieho profilu v oblasti priechodu

Príprava upevňovacieho profilu priechodu

 

�

�

�

�

�

�

 X Na vnútornej strane osaďte dištančné diely (2) vo vzdialenosti približne 500 mm do upevňovacieho profilu (1).
 X Kruhové šnúrky (3) osaďte vo vzdialenosti približne 500 mm.
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�

 X Nasuňte tesniaci pás s kefou (3). Asi 2 cm nechajte vyčnievať.

 

�

�

 X Vyčnievajúci koniec mierne ohnite.
 X Tesniaci pás s kefou nasuňte tak, aby lícoval.

 
 X Na druhej strane upevňovacieho profilu tesniaci pás s kefou odrežte tak, aby lícoval.
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7.2.7 Nasadenie upevňovacieho profilu nosníka

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

 X Osadený upevňovací profil (pozri kapitolu 7.2.6) nasaďte dole v nosníku (1) s drážkou s kruhovými šnúrkami 
� a pootočte �.

 X Kryt priechodu (3) nasaďte na profil záhybu � a zatlačte ho smerom hore do upevňovacieho profilu priechodu .
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7.3 Montáž na preklad s bočnými dielmi

7.3.1 Poloha zabudovania
Pri montáži bočného dielu dbajte na správnu montážnu polohu:
 à Upevňovacia skrutka bočného dielu (1) je umiestnená hore na vnútornej strane.

 

�

7.3.2 Montáž upevňovacieho profilu

 X Namontujte upevňovací profil (3) (uťahovací 
moment > 5 Nm, v závislosti od typu podkladu 
a skrutky).

Vzdialenosť medzi skrutkami < 400 mm.

�



GCprofile Therm

19

Montáž na stavenisku

7.3.3 Montáž stenového ukončovacieho profilu a podlahového prípojného profilu

 X Stenový ukončovací profil (1) a podlaho-
vý prípojný profil (2) namontujte podľa 
výkresu EP.

 à Prípojné profily musia byť vhodné, 
stabilne a tesne vystužené (pozrite 
kapitolu 2.5). 

Vzdialenosť medzi skrutkami < 400 mm.

�

�

7.3.4 Naloženie bočného dielu

 X Zmontovaný bočný diel navlečte 
v hornej časti približne 30 mm 
vedľa steny �.

 X Bočný diel otočte nadol �. 
 X Spustite nadol na prípojný profil �.
 X Bočný diel posuňte k stene na 

stenový ukončovací profil .

Pripojenie k stene sa musí v celej výške 
zasunúť tvarovým stykom do profilu 
rámu bočného dielu.

 X Skontrolujte šírku otvorenia  
a pravouhlosť priechodu.

 X Škáry medzi profilom bočného 
dielu a stenovým ukončovacím 
profilom na vonkajšej strane utes-
nite tesniacou hmotou.

�

�

�

�
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 X Vyvŕtajte otvor s Ø 2 mm pre 
upevňovaciu skrutku.

 X Zaskrutkujte upevňovaciu skrutku 
bočného dielu (1) (uťahovací mo-
ment 2 Nm).

�

 X Tesniaci pás s kefou (2) oblasti priechodu 
nasuňte na profil uchytenia kefy.

 X Kvôli zafixovaniu tesniaceho pásu s kefou 
(3) koniec mierne zahnite kliešťami.

 X Uchytenie kefy s kefkou namontujte 
priamo nad oblasťou priechodu, pozri 
výkres EP.

��

 à Ak sa nemá namontovať nadsvetlík:
 X Pohon posuvných dverí ECdrive T2 namontujte podľa montážneho návodu ECdrive T2.

 à Ak sa má namontovať nadsvetlík:
 X Nadsvetlík namontujte podľa montážneho návodu „GCprofile Therm - systém profilov nadsvetlíka“.
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7.4 Posuvné dvere, 1-krídlové

7.4.1 Montáž profilu nástennej lišty
Predpoklady: 
 à Krídla dverí sú namontované a vyrovnané.
 à Rozmery medzery sú nastavené.

 X Priskrutkujte profil nástennej lišty (1).
 X Vtlačte tesniaci profil HSK (2).

Profil nástennej lišty (1) musí byť vhodný, sta-
bilne a tesne vystužený (pozrite kapitolu 2.5).

� �

7.5 Montáž tesniacej súpravy NSK na bočný diel

Súpravu NSK neohýbajte ani nezalamujte.

 X Súpravu NSK na bočný diel (1) nasaďte tak, 
aby dolu prečnievala o 5 mm. �

�
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7.6 Montáž tesniacej súpravy NSK na pojazdné krídlo

Súpravu NSK neohýbajte ani nezalamujte.

 X Tesniacu súpravu nasaďte na NSK profil pojazd-
ného krídla (4) tak, aby tesnenie NSK (2) dolu 
prečnievalo o 7 mm.

Hliníkový krycí profil (3) končí tak, že lícuje so spod-
nou hranou hliníkového profilu pojazdného krídla (4).

� �

�

�

�

1 Tesniaci pás s kefou
2 Tesnenie NSK
3 Hliníkový krycí profil
4 Pojazdné krídlo
5 Tesniaci pás s kefou lišty podlahového vedenia

��
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8 Čistenie
Čo čistiť Ako čistiť
Sklenené plochy Umyte ich studenou octovou vodou a osušte ich.
Nehrdzavejúce povrchy Utierajte handrou, ktorá nespôsobuje škrabance.
Lakované povrchy Umyte vodou s mydlom.
Eloxované povrchy Umyte nealkalickým mazľavým mydlom (hodnota pH 5,5 … 7).
Plastové povrchy Umyte vodou s jemným čistiacim prostriedkom.
Tesnenia EPDM Umyte vodou s jemným čistiacim prostriedkom.

9 Demontáž

VAROVANIE! 
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom!

 X Elektrické zariadenie (230 V/115 V) smie pripájať a odpájať len kvalifikovaný elektrikár.
 X Sieťové pripojenie a kontrolu ochranných vodičov vykonajte v súlade s predpismi VDE 0100 časť 610.

POZOR! 
Nebezpečenstvo zranenia!
Pri otáčaní krytu môžu byť zranené osoby.

 X S krytmi, ktoré majú dĺžku väčšiu ako 4 m, manipulujte len vo dvojici.

POZOR! 
Riziko poranenia v dôsledku nárazov a pomliaždenia!

 X Krídla dverí zabezpečte proti neúmyselnému pohybu.
 X Odpojte akumulátor.

Demontáž prebieha v opačnom poradí oproti montáži.
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