NÁVOD NA UŽÍVANIE A ÚDRŽBU
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Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybrali naše výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami a funkčnosťou bezpečne
plní základné požiadavky slovenských a európskych zákonov a noriem.
Na stránkach nižšie si Vás dovoľujeme oboznámiť sa so základným množstvom dôležitých
informácii týkajúcich sa užívania, údržby a nastavení interiérových dverí a zárubní. Po prečítaní
tohto návodu budete schopní správne využívať všetky dostupné funkcie a dodržaním dôležitých
pokynov a rád sa vyvarujete znehodnoteniu zakúpeného výrobku či úrazu.
Keď budete dodané výrobky používať, prečítajte si poriadne tento návod. Po prečítaní si návod
uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. Upozornenie pre bezpečné užívanie dverí.

Bezpečné užívanie dverí
1. V otvorenej polohe sa nesmú krídla dverí nadmerne zaťažovať (nevešať sa, nehojdať
sa) a musia sa používať iba k určenému účelu.
2. Pozor na nebezpečenstvo zranenia rúk v štrbine medzi rámom a krídlom.
3. Pozor na nebezpečenstvo pri otvorených dverách, pôsobením vetra alebo
vytvorením prievanu pri vetraní, náraz krídla do ostenia alebo inej konštrukcie môže
spôsobiť poškodenie výrobku alebo môže dôjsť k úrazu.
4. Zakazuje sa násilné otváranie a zatváranie krídiel dverí, mohlo by sa poškodiť kovanie či
celý výrobok.
5. Výrobok bez výslovného súhlasu výrobcu alebo predajcu nesmie byť používaný v
prašných a agresívnych prostrediach, pretože hrozí znížená životnosť či nefunkčnosť
výrobku.
6. S dverným krídlom sa môže manipulovať iba povoleným spôsobom.

Výrobok smie byť používaný iba v súlade s týmto návodom. Chyby, škody či ublíženie na
zdraví, ktoré vznikli nedodržaním tohto návodu, nie je možné v rámci reklamačného konania
uznať. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny jednotlivých prvkov kovania.

Slovenský
výrobca

+421 46 5191 230

Okná
v energetickej
triede A

incon@incon.sk

Sme na trhu
už viac ako
30 rokov

www.incon.sk

Spoľahlivý záručný
a pozáručný servis

Priemyselná 6, 917 01 Prievidza, Slovensko

Široký sortiment
doplnkov

Vetranie
Podmienkou dlhoročného používania je primerané a šetrné zaobchádzanie a vhodná údržba
našich výrobkov. Prvým a hlavným nepriateľom všetkých výrobkov z dreva je vlhkosť. Už pri
montáži je nutné riadiť sa podmienkou, aby v priestoroch, do ktorých sa dvere a zárubne
montujú, bola vlhkosť v rozmedzí 40 - 50%. Ak je nižšia, je prostredie nevhodné z lekárskeho
hľadiska, pokiaľ je vyššie, hrozí nebezpečenstvo prehýbania alebo deformácie dverí a zárubní.
Preto je nevyhnutné osadzovať výrobky do vyschnutých priestorov bez nadmernej vlhkosti. Ak
neskôr zistíte rosenie okien, je to známka stúpania vlhkosti. Na odvrátenie tohto
nebezpečenstva stačí vylepšiť vetrací režim. Veľa kúriť v zime nestačí. Teplý vzduch vplyvom
svojho rozpínania pojme určité množstvo vlhkosti, ale po vychladnutí zase rovnaké množstvo
vylúči vo forme zrazenej vody (vlhká omietka, orosené okná, začiatok plesní). Je nutné kúriť,
krátko plne otvorenými oknami vyvetrať a znova nechať miestnosť zahriať. Odporúčame vetrať
krátko ráno a počas dňa podľa potreby niekoľkokrát vetranie opakovať. Zlepší sa vzduch vo
Vašom byte, zlepší sa dýchanie a vylúči sa nebezpečenstvo nadmernej vlhkosti. Najmä pri
toaletách a kúpeľniach je nutné zabezpečiť kontrolovanie vlhkosti.

Pokyny pre údržbu
 Údržbu všetkých dielov vykonávajte aspoň raz ročne. Pri vysokej frekvencii používania
skráťte interval medzi údržbou na polročné alebo štvrťročné.
 Namažte všetky pohyblivé kovania ako sú závesy, zámky a spúšťač podlahového tesnenia
(prvýkrát pri montáži). Nevyžaduje sa u bezúdržbového kovania ako sú závesy so silikónovým
čapom, zámky s plastovou strelkou a západkou a podlahové tesnenie s plastovým spúšťačom.
Preverte stav opotrebenia a upevnenie kovania. V prípade potreby utiahnite upevňovacie
skrutky, poprípade vymeňte poškodené kovania.
 Dbajte na správne uloženie všetkých tesnení. Poškodené tesnenie musí byť ihneď
vymenené.
 Podlahové tesnenie znova nastavte tak, aby po celej svojej dĺžke doliehalo na podlahu.
 Je nevyhnutné tmelenie zárubní v mieste styku s dlažbou vhodným silikónom (zo spodnej
strany dverí vlhkosť ľahšie preniká do konštrukcie).
 Dverný samozatvárač (ak je použitý) musí byť udržiavaný a prípadne znovu nastavovaný
podľa návodu výrobca tak, aby bola zaistená samozatváracia funkcia dverného prvku.
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Pokyny pre ošetrenie
 Všetky povrchy sú nenáročné na čistenie a ľahko sa udržujú čistou textilnou utierkou. Pozor!
Nepoužívajte utierku z mikrovlákien.
 Nepoužívajte abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky.
 Vyvarujte používaniu vody inak, než len na navlhčenie handry, ktorú dôkladne vyžmýkajte.
 Presklené plochy je potrebné ošetrovať iba tak, aby nedošlo k styku ozdobného rámčeka s
neprimeraným množstvom voľnej vody.
 Pri použití prostriedkov na ošetrenie nábytku pre zvýšenie lesku, je nutné, je najprv vyskúšať
na menej viditeľnom mieste, počkať, a ak je výsledok uspokojivý, je možné ich použiť na celé
dvere.
 Zvlášť dlažby je nutné stierať iba vyžmýkanou handrou, neliať vodu priamo na zem, inak hrozí
nebezpečenstvo skrútenia alebo sčernenia dyhy ako dôsledku necitlivého zaobchádzania s
vodou.
 Na silné znečistenie použite alkoholový čistič, ktorý je vhodný pre povrchy aj tesniacu gumu.

Demontáž a montáž krídla
Demontáž a montáž krídla nie je pri štandardnom spôsobe používania potrebné vykonávať a
vyžaduje manuálnu zručnosť a fyzickú silu. Pri tejto operácii je zvýšené riziko úrazu a preto
odporúčame túto operáciu prenechať odbornej firme.

Návod na nastavenie
Nastavenie protiplechu
polodrážkové:
Protiplech je opatrený
profilom,ktorý je možné
v prípade potreby upraviť
brúsením.
Pozor! Pred prípadnou
úpravou protiplechu, z dôvodu
neľahkého zatvárania dverí,
ponechajte dvere zatvorené.
Dôjde tým ku stabilizácii
tlaku tesnenia na dverách!
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bezpolodrážkové
Protiplech je opatrený
plastovým protihlukovým
blokovacím dielom,
ktorým je možné po
uvoľnení dvoch šraubov
nastaviť zatváranie
dverí.
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Pokyny k nastaveniu dverí a zárubní

Pozor: Zaisťovacia skrutka (3) rámového dielu závesu
nie je pri dodaní utiahnutý!
Nastavenie krídla:
 Pritiahnutím alebo povolením dverného dielu závesu
dôjde
k priečnemu posunu a požadovanému nastaveniu polohu
dverí v zárubni.
Nastavenie polodrážkovej zárubne:
 Zaisťovacou skrutkou (3) držiaka závesu uvoľnite rámový
diel závesu (2).
 Teraz ho posúvajte, pokiaľ dverné krídlo v zatvorenej
polohe
naplocho nedoľahne na tesnenie zárubne. Dvere by sa mali
uzavrieť bez väčšieho odporu.
 Nezabudnite utiahnuť zaisťovaciu skrutku (3)
šesťhranným imbusovým kľúčom (1) - veľkosť 4
(uťahovacia sila 7 Nm).
 Skrutku (3) neuťahujte pomocou skrutkovača alebo
ručne! Nebezpečenstvo prekročenia uťahovacej sily!!!
 Otvory pre zaisťovacie skrutky uzavrite krytkami
z pribaleného vrecka so spojovacím kovaním.
Nastavenie bezpolodrážkovej zárubne:
 Pri použití bezpolodrážkových prvkov musia byť
jednotlivé škáry medzi krídlom a obložkou zárubne
nastavené rovnobežne a rovnomerne.
 Pre nastavenie závesov je v balení závesu priložený
návod na nastavenia.
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Pokyny pre nastavenie závesu TECTUS TE 340 3D
V prípade potreby je možné upraviť polohu dverí v zárubni pomocou plynulého 3D nastavenia.
Priečny a výškový posun ±3 mm, prítlak ±1 mm. Potrebné montážne pomôcky: krížový
skrutkovač, imbusový kľúč č.4. Pred začiatkom nastavovania odoberte krytky závesu – viď
obr.2.
1 Zaisťovacie skrutky výškového nastavenia:
uvoľnite pred nastavením, utiahnite po nastavení.
2 Nastavovacia skrutka výškového posunu:
pritiahnutím alebo povolením posúvajte dvere hore
alebo dole.
3 Zaisťovacia a nastavovacia skrutka prítlaku
dverného krídla do tesnenia zárubne: uvoľnite,
nastavte krídlo do požadovanej polohy, utiahnite.
4 Nastavovacia skrutka priečneho posunu dverného
krídla: pritiahnutím alebo povolením posúvajte dvere
k závesu alebo zámku.

1

Po ukončení nastavenia vložte späť krytky závesu a upevnite ich príslušnými skrutkami.
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