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Išpakuokite duris ir patikrinkite ar angos sienoje dydis atitinka 
dydžius, atspausdintus ant lipduko, kuris yra užklijuotas ant 
rėmo. 
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Pritvirtinkite vieną rėmo dalį prie pasyvios varčios: į vyrius 
įkiškite kaiščius ir pritvirtinkite juos su atraminiais žiedais. 
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Pritvirtinkite du kampinius fiksatorius ant centrinio rėmo galų, 
priveržkite skersinius. Veržlės tiekiamos su rankena. Užfiksuokite 
pasyvią varčią.
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Išlenkite rėmo kronšteinus ir pažymėkite jų padėtį FFL 
atžvilgiu ant sienos. Padarykite skyles sienoje kronšteinams.
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Išpakuokite pasyvią varčią ir pritvirtinkite plastikinies veržles 
prie viršaus ir apačios (žr. X). Veržlės tiekiamos su grindų 
tvirtinimo elementais. 
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Sujunkite du skersinius ir kitą rėmo lankstą su fiksatoriais. 
Sutvirtinkite rėmą visuose kampuose.
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Jeigu rėmas lieka ant švarių grindų, atsargiai atkabinkite apatinio 
slenksčio uždengimą.
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Įstatykite duri lygiagrečiai sienai naudodami gulščiuką, 
atsižvelgdami į FFL. Pritvirtinkite pridedamas rėmo dalis su WORTH 
Art. 0903 8 40 ir Spox išplėčiančiais varžtais 6x60 (netiekiami). 
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Įstatykite aktyvią varčią (statoma taip pat kaip pasyvi). 
Pritvirtinkite ankerius su greitai stingstančiu cementu. Kai cementas 
sustings, pašalinkite nuo pasyvios varčios kampinius fiksatorius. 
Svarbu iš naujo įtempti pasyvios varčios apatinį ir viršutinį vyrius.
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Užpildykite erdvę tarp sienos ir rėmo su su cemento skiediniu 
(žr. A) neišlenkiant rėmo.
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Su slenksčiu              Be slenksčio 
Pašalinkite visus skėtiklius tarp rėmo ir varčios. Jei norite 
pašalinkite apatinį slenkstį kalto pagalba.
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Nusukite kampinius fiksatorius, atidarykite pasyvią varčia ir 
pritvirtinkite rėmą. Uždarykite pasyvią varčią ir pritvirtinkite aktyvią 
varčią. Svarbu iš naujo įtempti aktyvios varčios apatinį ir          
viršutinį vyrius.
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Įstatykite durų rankeną. 
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Standartinėms durims
Pritvirtinkite durų gaudyklę ant pasyvios varčios su plečiančiais 
varžtais ir nupjaukite nereikalingą dalį.
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Nestandartinėms durims įdėkite įdeklą į pagrindinę 
varčią durų gaudyklei ir sujunkite antrą varčią, priveržkite 
prie grindų. Padarykite skyles 

antipanikinei rankenai 

Priedai: tarpinė - pritraukėjas - 
antipanikinė rankena TWIST - 
antipanikinė rankena SLASH. 
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BENDROS PASTABOS
ATSAKOMYBĖ: montuotojas privalo detaliai laikytis montavimo instrukcijų, ypač nurodytų 6 ir 8 punktuose, kad būtų užtikrintas galutinių 
naudotojų saugumas.
APDAILA: serijinės durys užbaigiamos, padengiant jas epoksipoliesterio miltelių dažais krosnyje prie 180°C. Paviršius yra gofruotas ir ypač 
atsparus. Jeigu norite papildomai nudažyti, rekomenduojame vadovautis šiais nurodymais:

- Išlyginkite paviršių švitriniu popieriumi ir nuvalykite jį
- Užtepkite matinį 2 komponentų epoksidą, naudodami produktą ALCEA EPOX 5203 / 0059 (rusvai gelsvas)
- Apdailinkite paviršių emalio dažais arba kitais savo pasirinktais dažais. 

VALYMAS: durys iš gamyklos tiekiamos švarios ir supakuotos. Rekomenduojame naudoti tik skudurėlį ir muiluotą vandenį. Nesubraižykite 
paviršių.

GARANTIJA: gamintojas suteikia garantiją, numatytą Italijos įstatymais (CK 1495). Visos pretenzijos apie trūkstamas arba pažeistas 
prekes turi būti raštu nurodytos važtaraščiuose ir apie jas reikia informuoti daugiausiai per aštuonias dienas po medžiagų gavimo.

SANDĖLIAVIMO INSTRUKCIJOS

REVER DURŲ KOMPLEKTŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS 
Visus durų komplektus reikia reguliariai prižiūrėti, kad būtų užtikrinta, kad durys nepažeistos ir gerai užsidaro. Planinis patikrinimas 
garantuoja, kad varčia tinkamai juda. Durims negali būti sudaromos jokios judėjimo kliūtys.

Kas 5.000 atidarymo ciklų, bet mažiausiai kas 6 mėnesiai reikia atlikti šiuos veiksmus: 
Sutepti vyrius
Sutepti užraktą ir sklendę

Patikrinti ar reguliariai veikia uždarymas ir sutepti judėjimo taškus 
Pašalinamas visas purvas

Įsitikinkite tinkamu durų komplekto priedų veikimu (rankena, vidinė nuspaudžiama rankena „prieš paniką“, viršutiniai durų 
uždarymo įrengimai ir t.t.). Jų judančios dalys irgi turi būti suteptos tepalu.

Durims ar jų priedams netinkamai veikiant, susisiekite su įgaliotu montuotoju arba pakeiskite sugadintas dalis.

Svarbu. Sutepimui naudokite tirštus produktus. 

SANDĖLIAVIMAS: sandėliuokite duris tam tinkamoje vietoje, kur durys būtų apsaugotos nuo gamtos veiksnių ir tiesioginių saulės spindulių. Jeigu transportavimo arba iškrovimo metu lietus arba sniegas tiesiogiai kontaktuoja su durimis, būtina nedelsiant pašalinti 
nailoninę plėvelę nuo kiekvienos durų varčios ir staktos, ir pastatyti duris vertikaliai, kad jos tinkamai išdžiūtų.

Vežkite medžiagas 
tinkamomis priemonėmis

Rūpestingai naudokite ir 
laikykite medžiagas

Surinkti gali tik 
kompetentingi darbuotojai

Medžiagų negali veikti 
gamtiniai veiksniai




