ZAMEK SERIA 5000 AB + ZACZEP 2115
INSTRUKCJA MONTAŻU

Zamek wykonany z materiałów kompozytowych, w zestawie z wewnętrzną rączką bezpieczeństwa
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ościeżnica

drzwi

Wkręt samonawiercający, łeb stożkowy Ø 6.3
Zamek złożony

regulacja +6.00

Zamek bez osłony do regulacji zatrzasku

ZAMEK SERIA 5000 AB + ZACZEP 2115

ZAMEK SERIA 5000 AB + ZACZEP 2115

Montaż zamka serii 5000 AB + zaczepu 2115
Rysunki 1 - 2 - 3 - 4 - 5
1- wykonać na płacie drzwiowym trzy otwory o
średnicy 13 mm w odstępach jak na fig. 1;
2 - fig. 5 uciąć rurki (detal 1) na długość o 35 mm
krótszą niż grubość płata i wsunąć w otwory o
średnicy 13 mm;
3 - fig. 5 uciąć trzpień (detal 2) na długość o 62 mm
dłuższą od płata i wsunąć do środkowego otworu o
średnicy 13 mm;
4 - fig. 5 umieścić zewnętrzną część zamka (det. 4)
w odpowiednich otworach montażowych w płacie
drzwiowym;
5 - fig. 3 zdjąć osłonę wewnętrznej rączki
bezpieczeństwa (detal 10)
6 - umieścić wewnętrzną rączkę bezpieczeństwa
(detal 3) w odpowiednich otworach w płacie
drzwiowym;
7 - fig. 5 włożyć 2 śruby (detale 5-6) do odpowiednich
otworów i dokręcić, uważając, żeby nie wgnieść
płata!!
Uwaga!!
W razie pojawienia się defektów w działaniu,
takich jak: zbyt duży luz, złe działanie
zewnętrznej rączki (det. 4) i/lub wewnętrznej
rączki bezpieczeństwa (det. 3) należy sprawdzić
następujące elementy:
- prawidłowe umieszczenie i długość trzpienia
(det. 2) jak wspomniano wcześniej (grubość
płata + 62 mm)
- prawidłowe docięcie rurek (det. 1) fig. 5
- docisk śrub zapewniający odpowiednie funkcjonowanie rączki
8 - zamontować rygiel (detal 7) tak jak na rysunkach
fig. 2-3 mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego
docisku uszczelki na ościeżnicę, ewentualnie wykonać
regulację (fig. 3 - detal 8-9);
9 - fig. 3 - Zamontować osłonę (detal 10) dopiero po
sprwadzeniu odpowiedniego działania zamka;
Uwaga: prawidłowe działanie wewnętrznej rączki
bezpieczeństwa musi być zawsze sprawdzane w
obecności osoby na zewnątrz chłodni
Przeglądy okresowe:
Co 12 miesięcy należy sprawdzić:
a) czy część zewnętrzna i wewnętrzna zamka
działają prawidłowo
b) czy działanie dźwigni i przycisku jest płynne i
nie stawia oporu
c) ewentualnie nasmarować mechanizmy
tłuszczem wazelinowym

