
BILLENŐ GARÁZSKAPU

Ezen termék nem alkalmas többlakásos társasházi vagy üzlethelyiségi használatra, teremgarázs 

lezárására.  

Kizárólag családi használatra, zárt tér elhatárolására, legfeljebb kettő beállásos garázs lezárására 

alkalmas!



ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Olvassa el figyelmesen az alábbiakat az összeszerelés megkezdése elött
- A kapu összeszerelését nyílászáró szerelésben jártas szakembernek kell végrehajtania.

- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen összeszerelés okozta károkért.

- A részletes garanciális feltételek a forgalmazó honlapján vagy garancialevelén találhatóak.

Teendők a kapu összszerelése után
- A billenő panelről haladéktalanul távolítsák el a védőfóliát (ha van)

- Tartsák be az alábbi biztonsági szabályokat a kapu kezelése során:

- ne hagyja a kaput félig nyitott pozícióban

- ne érjen hozzá a kapu mechanizmusának az elemeihez a kapu nyitása vagy zárása alatt

- ne használjon túlzott erőt a kapu kinyitásához vagy bezárásához

- a kapu kézi nyitását kizárólag  a kilincsnél fogva végezze

- A garázskapunak és alkatrészeinek, automatikájának biztonságos működését úgy tudja megőrizni, ha évente legalább egyszer 

kaputechnikai szakember segítségével karbantartást végeztet. A karbantartásnak ki kell terjednie a mozgó, kopó alkatrészekre, 

melyeket rendszeresen olajozni, kenni, illetve szükség esetén cserélni köteles.

A gyártó fenntartja magának a jogot a technológiai fejlődésből adódó, a termék 

funcionalitását nem befolyásoló szerkezeti módosítások végrehajtására a termékeiben

- Meg kell győződni róla, hogy a kapu beszerelésére kialakított hely akadálymentes-e, például hogy elektromos és gázvezetékektől 

mentes-e
- A kapu beszereléséhez a gyártó által a kapuval együtt szállított szerelő készletben található eredeti rögzítő elemeket kell 

használni.

- Meghajtás beszerelése során a meghajtás gyártójának a leírása alapján kell eljárni. Nem ajánlott a meghajtást olyan kapuba 

szerelni, amely nem rendelkezik zár és meghajtás szinkronizáló rendszerrel.

- biztosítsa a kapu szabad mozgásterét; győződjön meg róla, hogy semmi és senk sem tartózkodik a kapu mozgásterében

Karbantartás

- Félévente egyszer szemrevételezni kell a kaput: ellenőrizni a kapuszárny kiegyensúlyozó rendszerének az állapotát, a görgők és a 

vezetősinek állapotát, a reteszek megfelelő működését. Különösképpen figyelmet kell fordítani minden gyanús jelje, mint az 

elhajlásra, repedésre, fémreszelék nyomaira, kapcsolási hézagokra



Képes szerelési útmutató










