PROTIVLOMNA VRATA SERIJE GOLD IN PLATINUM

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Čestitamo!
Postali ste lastnik protivlomnih vrat Vovko. Podjetje
Vovko ima več kot 44 let tradicije na področju
izdelkov in dodatkov za varnost. Vsa naša
protivlomna vrata so rezultat vrste inovacij,
izkušenj zadovoljnih uporabnikov in ponujajo
preverjeno certificirano zaščito.

DVOJNI SIDRANI
JEKLENI PODBOJ

OMEJILEC
ODPIRANJA

VARNOSTNA
KLJUČAVNICA
Z BLOKADO

ZAŠČITA PROTI
LOMLJENJU
IN VRTANJU

DODATNE
JEKLENE OJAČITVE

EDINSTVENA
3-SLOJNA
IZOLACIJA

9 AKTIVNIH
IN 5 PASIVNIH
ZATIČEV

MASIVNA
3-D NASTAVLJIVA
NASADILA

ŠIROKOKOTNO
DIGITALNO
KUKALO

VRATNI PANEL
BREZ VIDNIH
OBROB

MDF LESENE VRATNE
OBLOGE, PREKRITE Z
MELAMINSKO FOLIJO

KVALITETNA
DVOJNA
ZATESNITEV

SAMODEJNO TALNO TESNILO
IN ZAŠČITA PROTI DVIGU VRAT

LASTNIŠKI PODATKI
Svetujemo vam, da si na tej strani nemudoma vpišete vse
informacije v zvezi z vašimi novimi protivlomnimi vrati. Te
podatke boste potrebovali ob naročanju servisnih storitev ali
nadomestnih delov.
Ime in priimek:

___________________________

Naslov:

___________________________
___________________________

Telefon:

___________________________

E-pošta:

___________________________

Datum vgradnje:

___________________________

PODATKI O VGRAJENIH VRATIH
Serijska številka:
Tip / Model / Serija:
Cilindrični vložek:
Kukalo:

___________________________
GOLD

PLATINUM

GEGE PEXTRA
KLASIČNO

KABA EXPERT
DIGITALNO

___________________________
Vratne obloge:

___________________________

Notranja stran:

___________________________

Zunanja stran:
___________________________
Dodatna oprema:

___________________________
___________________________

OSNOVNE NASTAVITVE
Vratno krilo primaknite k podboju v napol priprti položaj in
preverite naslednje:
1. da sta vratno krilo in podboj vzporedno poravnanana;
2. da so fiksni zatiči poravnani z zapahi na podboju vrat;
3. da je prostor med vratnim krilom in podbojem cca. 7mm;
4. da vrata v zaprtem položaju dobro tesnijo in se ob
rahlem pritisku ali potegu kljuke ne premikajo.
V kolikor pri katerikoli točki opazite odstopanje je vaša
protivlomna vrata potrebno ustrezno nastaviti. To lahko storite z
uporabo navodil na naslednji strani.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE
Vsi vidni gibljivi mehanski deli protivlomnih vrat, nasadila in
zatiči morajo biti ustrezno naoljeni. Pomanjkanje lubrifikacije
lahko privede do trajnih mehanskih poškodb, glasnega delovanja
ali zatikanja mehanizma za zaklepanje. Za podmazovanje teh
delov lahko uporabite silikonsko olje ali mast v razpršilcu (npr.
white grease). Gibljive dele preverite najmanj enkrat letno
in jih naoljite po potrebi.V nobenem primeru ne uporabite
detergentov, razredčil, topil ali drugih petrokemičnih
izdelkov (npr. WD-40).
Za čiščenje lesenih ali barvanih površin vedno uporabite mehko
krpo iz naravnih vlaken, ki jo po potrebi namočite v mlačno vodo.
Za odstranjevanje trdovratnih madežev uporabite blago raztopino
milnice in vode. Za čiščenje nikoli ne uporabite detergentov, razredčil, topil ali drugih čistilnih sredstev (npr.
detergent za pomivanje posode, čiščenje stekel in
razmaščevanje, ipd...).
Okovje protivlomnih vrat, kot so kljuke in gumbi ter zaklepi in
zapahi morajo biti vedno dobro privijačeni. Pritrditev teh delov
preverite najmanj enkrat letno in jih po potrebi dodatno
zategnite. To lahko storite s priloženim imbus ključem.

NAVODILO ZA NASTAVITEV
IN KONČNO POZICIONIRANJE VRAT

HORIZONTALNA NASTAVITEV
1. pritrdilne vijake na nasadilu
rahlo odvijte z imbus ključem
2. vratno krilo premikajte levo oz.
desno in ga zadržite v željenem
položaju
3. ponovno močno zategnite
imbus vijake na nasadilu

VERTIKALNA NASTAVITEV
Za nastavitev vratnega krila po
višini uporabite imbus vijak,
viden na vrhu nasadila. Gor v
smeri urinega kazalca in obratno
za dol.

GLOBINA ZAPIRANJA
1. pritrdilne vijake na nasadilu
rahlo odvijte z imbus ključem
2. z viličastim ključem nastavite
ustrezno globino zapiranja - v
smeri urinega kazalca za pomik
ven in obratno za notri.
3. ponovno močno zategnite
imbus vijake na nasadilu

NAVODILO ZA NASTAVITEV
IN KONČNO POZICIONIRANJE VRAT

NAVODILO ZA NASTAVITEV
IN KONČNO POZICIONIRANJE VRAT

NASTAVITEV ZAKLEPA
Uporabite imbus ključ za
nastavitev globine
zaklepa, ki se nahaja na
okvirju vrat.

MONTAŽA ZRAČNE ZAPORE “NO AIR”
Zračna zapora za sistem “NO
AIR” je na voljo kot dodatna
oprema (*serijsko pri
nekaterih različicah) in se
pritrdi na spodnjo notranjo
stran okvirja vrat.

NASTAVITEV SAMODEJNEGA TALNEGA TESNILA

Samodejno talno tesnilo je na voljo kot dodatna oprema (*serijsko
pri nekaterih različicah). Za nastavitev višine izvlecite pravokotni čep
in ga obračajte v željeni smeri.
OPOZORILO: Samodejno talno tesnilo je mogoče nastavljati samo v
primeru, da je na okvir nameščena zračna zapora “NO AIR”.

POGOSTE TEŽAVE
IN POMOČ V SILI
Vrata se ne zapirajo gladko in tiho. Pri zaklepanju in
odklepanju je potrebno uporabiti veliko večjo silo kot
običajno, ključ, gumb ali kljuka se zatika...
Preverite osnovne nastavitve, kot je poravnanost vratnega krila in
podboja. Po potrebi vrata ponovno nastavite.
Preverite, da so gibljivi mehanski deli in zapahi ustrezno naoljeni
in čisti. V kolikor to ne zadošča se obrnite na naše strokovnjake.

Izgubili smo ključe ali pa so bili ukradeni... Izgubili smo
lastniško kartico. Kaj sedaj?
Nemudoma kontaktirajte naše strokovnjake na 080 3009 in se
dogovorite za izdelavo novega kompleta ključev ali menjavo
cilindričnega vložka.
Lastniška kartica je namenjena preprečevanju nepooblaščene
izdelave in kopiranja ključev. Brez nje izdelava ključev ni mogoča,
nepooblaščeno kopiranje pa je protizakonito in kaznivo.

Vrata ni mogoče zapreti/odpreti ali zakleniti/odkleniti...
Vrata so bila žrtev poskusa vloma ali pa poškodovana.
Potrebujemo intervencijo v sili.
Nemudoma se obrnite na naša telefonsko številko za nujne
primere in intervencijo v sili. To lahko storite 24 ur na dan, vse
dni v tednu. Naši strokovnjaki vam bodo pomagali odpraviti
težave v najkrajšem možnem času.

24h/dan
INTERVENCIJA
ZA NUJNE PRIMERE

INTERVENCIJA

041 773 659

VOVKO d.o.o. - PE Servis

Setnikarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Pon - Pet: 7.30 - 19:00, Sob: 8.00 - 13.00
T: 01 423 60 15, F: 01 256 74 10
servis@vovko.si, www.vovko.si

Sedež podjetja - Setnikarjeva 1, Ljubljana

TISKANO
NA OKOLJU
PRIJAZEN PAPIR

