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IDO – PRO (HL) 

Montavimo, eksploatavimo, techninės 

priežiūros ir išmontavimo instrukcija 

Gerb. Kliente, Dėkojame, kad įsigijote mūsų firmos produktą. 
Užtikriname Jus, kad teisingai eksploatuojami vartai tarnaus ilgai ir 
nepriekaištingai. 
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1. APIE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ 

Ši instrukcija buvo parengta pagal EB direktyvą 2006/42/EB. Šioje 
instrukcijoje pateikiami vartų IDO-PRO (HL) montavimo, 
eksploatavimo, priežiūros ir išmontavimo nurodymai.  Atidžiai 
perskaitykite šią instrukciją ir laikykitės visų jos nurodymų. Joje 
pateikiama svarbi informacija apie gaminį. Ypač laikykitės saugos bei 
įspėjamųjų nurodymų. Kilus abejonėms dėl montavimo ir (arba) 
priežiūros, susisiekite su UAB IDOMUS. 

Ši instrukcija gali būti papildyta kitomis instrukcijomis, pavyzdžiui, 
praėjimo durelių ar automatinės elektrinės pavaros montavimo 
instrukcija (jei taikytina). 

Visi matmenys pateikti milimetrais, išskyrus  tuos atvejus, kai nurodyta 
kitaip. 

Po vartų sumontavimo, įsitikinkite, kad vartų ženklinimo CE lipdukas yra 
užpildytas ir tvirtai priklijuotas ant vartų. 

Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, netoli vartų. 

Dėl nuolatinio gaminių tobulinimo galimi techniniai pakeitimai. 

1.1 Ženklinimas 

2. SAUGOS NURODYMAI

• Segmentinių garažo vartų montavimą, techninę priežiūrą, 
remontą bei išmontavimą privalo atlikti tik kvalifikuotas 
specialistas (kompetentingas asmuo pagal EN 12635). 

• Atsiradus vartų sutrikimams (jei eiga sunki arba jei yra 
kitų sutrikimų), jų tikrinimui ir remontui privaloma kreiptis į 
kvalifikuotą specialistą. 

• Kvalifikuotas specialistas privalo laikytis nacionalinių darbų 
saugos teisės aktų. Atliekant montavimo darbus, būtina atkreipti 
dėmesį į galimas 
grėsmes, apibrėžtas EN 12604 ir EN 12453. 

• Prieš pradedant eksploatuoti vartus, būtina patikrinti, 
ar vartai yra nepriekaištingos mechaninės būklės ir ar 
išlaikyta vartų pusiausvyra, kad juos būtų galima lengvai valdyti 
rankomis (kaip to reikalauja EN 12604). Neeksploatuokite vartų, 
jei matomi akivaizdūs pažeidimai. 

• Segmentinių vartų IDO-PRO (HL) naudojimo sritis nustatyta EN 
13241-1. 

3. MONTAVIMAS 

Prieš pradedant montavimo darbus, įdėmiai perskaitykite visus 
įspėjimus ir nurodymus šioje instrukcijoje tam, kad būtų išvengta bet 
kokių asmens sužalojimų. Montavimo darbus atlikite tik šioje 
instrukcijoje nurodyta tarka, prieš tai atsižvelgdami šiuos punktus: 

• Prieš montuojant vartus, patikrinkite ar tinkamai parengta vartų
anga ir pastato grindys, yra pakankamai šviesos; 

• Įsitikinkite, kad elektros energija yra išjungta, kol bus vykdomi 
elektros darbai; 

• Montavimo darbų vietą pažymėkite ryškia juosta, kad kiti
asmenys laikytųsi saugaus atstumo; 

• Atsižvelgdami į statybos ypatumus, patikrinkite kartu tiekiamų 
tvirtinimo detalių tinkamumą, turi būti užtikrinta vartų 
konstrukcijos saugi jungtis su statinio siena; 

• Montuojant, išmontuojant, remontuojant  vartus, atliekant visus 
gręžimo/ pjovimo darbus, dėvėkite apsaugines pirštines, 
apsauginius batus bei ainius (kai kurių dalių kraštai gali būti 
aštrūs); 

• Papildomų dalių pridėjimas arba nepilnas vartų surinkimas gali 
pakenkti vartų veikimui ir saugumui (draudžiama tvirtinti 
papildomas kitų gamintojų 

• Visi detalių surinkimo nurodymai šioje instrukcijoje yra 
pavaizduoti iš vidinės pusės, nebent yra nurodyta kitaip; 

• Naudokite tik darbui tinkamus įrankius;
• Pasirūpinkite tinkamu pastato vėdinimu ir džiovinimu, kad būtų 

įrengtas tinkamas vandens nuotakas grindyse, nes kitaip kyla 
korozijos pavojus; 

• Prieš pradedant tinkavimo, dažymo, valymo darbus, 
pasirūpinkite, kad vartai būtų tinkamai apsaugoti, nes gipsas, 
cementas, kalkės, dažai ir kt. statybinės medžiagos gali sugadinti 
vartų paviršių 

Vadovaukitės montavimo seka, nurodyta X-Y puslapiuose. 

Vartų spyruoklių įtempimas 

Spyruoklės yra veikiamos didelio sukimo momento, todėl būtina 
pasirūpinti jų saugiu įtempimu, kad nebūtumėte sužaloti! Prieš 
įtempiant spyruokles, privaloma užfiksuoti vartų plokštumą. 

Ant vartų CE lipduko yra nurodomos apytikrės reikšmės spyruoklių 
įtempimo apsukų. Esant tinkamam spyruoklių įtempimui vartų 
plokštuma sustoja ją kilstelėjus į viršų. Vykdant techninį aptarnavimą 
būtina patikrinti spyruoklių įtempimą ir jeigu reikia, jas patempti 
papildomai. 

4. EKSPLOATACIJA IR APLINKOS SĄLYGOS

Vartotojui:  
- Pasirūpinkite tinkamu pastato džiovinimu arba vėdinimu, priešingu 
atveju atsiranda korozijos pavojus;  
- Prieš pradedant tinkavimo, dažymo darbus, pasirūpinkite tinkama 
vartų apsauga, kadangi cementas, gipsas ir kitos statybinės medžiagos 
gali sugadinti vartų paviršių;  
- Apsaugokite vartus nuo agresyvių ir ėsdinančių medžiagų (barstomoji 
druska, rūgštys, šarmai, kalkės, besiskverbianti iš plytų kalio salietra), 
kadangi jos agresyviai veikia vartų paviršių ir sandarinimo medžiagas 
bei sukelia korozijos pavojų 
- Apsauginę plėvelę nuo vartų būtina nuplėšti per 30 dienų po vartų 
sumontavimo (šis nurodymas negalioja dažytiems vartams). 

Vartai skirti naudoti šiomis sąlygomis: 

- Maksimalūs temperatūros svyravimai lauke*: nuo -20 C0 iki +50 C0;  
- Santykinė oro drėgmė 20 – 90 %;  

*Dideli temperatūros svyravimai viduje ir išorėje gali sukelti
segmentų paviršiaus defektų (bimetalinis efektas) , ypač tai galioja 
tamsių spalvų segmentams, todėl rekomenduojame jų vengti. 



Paviršiaus priežiūra turėtų būti atliekama naudojantis šia instrukcija 
tam, kad būtų išvengta defektų rizikos. 

4.1. Valymas 
 Siekiant išlaikyti paviršiaus kokybę, paviršių valykite reguliariai ir ne 
rečiau kaip kas tris mėnesius (išorinę vartų pusę ir sandarinimo 
tarpines). Valymui ir priežiūrai pakanka švaraus vandens. Esant 
didesniam užterštumui, valymui naudokite šiltą vandenį ir 
neutralias, nešveičiančias valymo priemones (buitinį 
ploviklį, pH 7). Turi būti užtikrintas šoninių sandarinimo tarpinių lengvas 
slydimas, todėl jų slydimo sritį būtina valyti nuolat ir sutepti PTFE 
tepalu. Išsamesnę informaciją apie vartų valymą rasite „Vartotojo 
instrukcijoje“. 

4.2 Valdymas 

Vartus valdyti privalo tik instruktuoti asmenys. Išsami segmentinių 
vartų valdymo ir priežiūros instrukcija aprašyta „Vartotojo 
instrukcijoje“, kuri pateikiama kartu su segmentiniais garažo vartais jų 
savininkui. 
• Vartus naudokite tik tada, kai jų eigos kelyje nėra kliūčių, negalima 

stovėti ar vaikščioti po judančiais vartais (pašalinkite visus vartų 
plote esančius daiktus); 

• Atidarinėkite ir uždarinėkite vartus tik su kartu tiekiamais 
valdymo elementais (virvė arba automatinė pavara, rankena); 

• Jei vartai komplektuojami su automatine pavara, vartų spyna 
privalo būti nuimta; 

• Eksploatacijos metu išaiškėjus vartų atskirų dalių defektams (ėmė 
trūkinėti pakėlimo trosų vijos, nusilpo spyruoklių įtempimas, jei 
vartai sunkiai kilnojasi, jei kėlimo/ nuleidimo metu girdimi 
pašaliniai garsai ir pan.) kreipkitės į įmonę, sumontavusią vartus, 
kad atliktų garantinį ar po garantinį aptarnavimą; 

• Suveikus apsaugai nuo trosų trūkimo arba spyruoklių lūžimo, 
nedelsdami kreipkitės į įmonę, sumontavusią vartus; 

• Niekada patys nekeiskite vartų konstrukcijos ir nenuiminėkite 
detalių. 

5. VARTŲ PRIEŽIŪRA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS 

Vartų priežiūrą privalo atlikti tik kvalifikuotas specialistas.  
Vartai turi būti reguliariai prižiūrimi ir tikrinami nuo pirmo jų paleidimo 
ir ne rečiau kaip kartą per metus. Tikrinimo ir techninio aptarnavimo, 
remonto darbai turi būti fiksuojami raštu ir saugomi vartų pase visu 
gaminio eksploatacijos laikotarpiu. 

Vartų spyruoklės, trosai ir apatiniai ratukų laikikliai yra veikiami 
didelio įtempimo ir sukimo momento, todėl prieš juos keisdami ar 
tikrindami, apsaugokite vartų plokštumą nuo nekontroliuojamų 
judesių. Pažeisti trosai ir spyruoklės kelia pavojų susižaloti, todėl jie turi 
būti nuolatos tikrinami. 

Iškart po vartų montavimo:  
• Patikrinkite ar vartai lengvai darinėjasi, vartams esant 

uždarytiems, ratukai turi lengvai suktis. Jeigu reikia,
sureguliuokite ratukus; 

• Patikrinkite ar tinkamai išlygintas plokštumos svoris: rankiniu 
būdu atidarykite vartus iki pusės aukščio. Šioje padėtyje vartai turi 
užsifiksuoti (jeigu vartai nesifiksuoja ir leidžiasi žemyn, 
patempkite spyruokles); 

• Patikrinkite ir prireikus priveržkite visus tvirtinimo taškus tiek ant 
vartų, tiek ant pastato sienos; 

• Sutepkite vartų bėgius, guolius ir ratukų laikiklius, vidurinių ir 
kraštinių vyrių kniedes (Patarimas: PTFE tepalu); 

• Sutepkite tarpines (Patarimas: specialiu gumos tepalu arba 
vazelinu). 

Po 3 mėnesių:  
• Patikrinkite balansavimo sistemą, įtempkite/atpalaiduokite 

spyruokles; 
• Atlikite išsamią apžiūrą, kaip ir iš kart po vartų sumontavimo prieš 

juos paleidžiant veikimui. 

Kas 6 mėnesius arba kaskart po 750 ciklų:  

• Patikrinkite ar nėra pažeidimų, įtrūkimų ar susidėvėjimo ženklų 
šoninėse, viršutinėse ir apatinėse tarpinėse; 

• Atlikite išsamią apžiūrą, kaip ir iš kart po vartų sumontavimo prieš 
juos paleidžiant veikimui; 

• Sutepkite vartų bėgius, guolius ir ratukų laikiklius, vidurinių ir 
kraštinių vyrių kniedes (Patarimas: PTFE tepalu); 3. 

• Sutepkite tarpines (Patarimas: specialiu gumos tepalu arba 
vazelinu); 

• Nuvalykite segmentus, nenaudokite šiurkščių valiklių (Patarimas: 
vanduo); 

• Nuvaškuokite segmentus (Patarimas: automobilių vaškas);
• Pašalinkite purvą nuo vartų ir aplink juos.

Kas 12 mėnesių arba kaskart po 1500 ciklų:  
• Patikrinkite, ar nesusidėvėjo trosai, apatiniai laikikliai;
• Patikrinkite vartų balansavimą ir sureguliuokite jei reikia;
• Patikrinkite, ar nesusidėvėjo ir ar nėra pažeisti vyriai; 
• Patikrinkite, ar nesusidėvėjo ir ar nėra pažeisti skriemuliai;
• Patikrinkite ar nesusidėvėjo ir ar nėra pažeisti ratukai;
• Patikrinkite spyruoklių tvirtinimus;
• Patikrinkite vartų plokštumos uždarymo jėgą; 
• Atlikite išsamią apžiūrą, kaip ir iš kart po vartų sumontavimo prieš 

juos paleidžiant veikimui; 
• Patikrinkite, ar nesusidėvėjo ir nėra pažeistos šoninės, apatinės ir 

viršutinės tarpinės; 
• Patikrinkite, ar nesusidėvėjo ir ar nėra pažeisti vartų segmentai.

6. SUTRIKIMAI IR PAŽEIDIMŲ ŠALINIMAS 

Atsiradus vartų sutrikimams, pažeidimams (vartų eiga sunki arba yra 
pažeistų detalių), kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Tokius vartus 
draudžiama eksploatuoti! 
Dėl nekontroliuojamų vartų plokštumos judesių (ypač lūžus spyruoklei 
ir suveikus apsaugos mechanizmui) gali būti sužeisti žmonės arba 
daiktai. 
IDO-PRO vartai komplektuojami su spyruoklių apsaugos 
mechanizmais, kurie suveikia trūkus spyruoklei.  

7. VARTŲ IŠMONTAVIMAS 

Vartų išmontavimas atliekamas atbuline tvarka nei surinkimas (laikantis 
šios montavimo instrukcijos, priešinga nei nurodyta seka), tų pačių 
reikalavimų, bei naudojant tas pačias saugos priemones. 

Vartų išmontavimą privalo atlikti kvalifikuotas specialistas. 

8. DOKUMENTACIJA 

Galutiniam vartotojui (vartų savininkui) po vartų sumontavimo 
privaloma pateikti šiuos dokumentus (kurie turi būti saugomi vartotojo 
visą vartų eksploatacijos laikotarpį): 

• Vartų montavimo instrukcija (ši instrukcija, kurioje yra
nuorodos į vartų sumontavimą, išmontavimą ir techninę
priežiūrą); 

• Vartotojo instrukcija. Vartų pasas;
• Eksploatacinių savybių deklaracija;
• Atitikties deklaracija (vartams, valdomiems elektrine

pavara); 

Iškart po vartų sumontavimo, kvalifikuotas specialistas, kuris 
sumontavo vartus, privalo supažindinti vartotoją su šiais dokumentais 
ir jų turiniu, taip pat apmokyti kaip valdyti vartus ir kaip elgtis esant 
vartų gedimams. 

9. ŠALINIMAS Gaminio pakuotę ir panaudotas detales
tinkamai utilizuokite. Nemeskite panaudotų detalių su buitinėmis 
atliekomis. Perduokite jas specializuotai atliekų surinkimo vietai 
arba kreipkitės į produkto platintoją. Jeigu reikia daugiau 
informacijos kaip šalinti tokias atliekas, kreipkitės į savo miesto 
valdžios institucijas ar atliekų tvarkymo organizacijas. 
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