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1. ĮVADAS
Ši vartotojo instrukcija skirta vartotojams, naudojantiems šių tipų garažo vartus (ar šių vartų tipų derinį):
•
IDO-HOME;
•
IDO-COMPACT;
•
IDO-COMPACT+;
•
IDO-PRO.
Ši instrukcija yra dalis techninės segmentinių garažo vartų dokumentacijos, kaip to reikalauja LST EN 12635:2003+A1:2009
standartas „Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Įrengimas ir naudojimas”.
Ši instrukcija skirta apibrėžti garažo vartų saugumą, valdymą, priežiūrą ir išmontavimą.
Šioje instrukcijoje rasite nuorodas, kurios aprašytos toliau:

- PAVOJINGA

- GALI UŽKABINTI / SUTRAIŠKYTI

- SVARBU

- KRENTANČIOS DETALĖS

2. SĄVOKŲ SĄRAŠAS
ATSAKINGAS ASMUO
Atsakingas asmuo turi būti ne jaunesnis kaip 16 metų, susipažinęs su vartotojo instrukcija ir sugebantis naudotis
garažo vartais.

KVALIFIKUOTAS SPECIALISTAS
Kvalifikuotas specialistas yra tas, kuris turi techninių žinių bei patirties darbui su garažo vartais. Šis asmuo turi žinoti
apie galimus pavojus.

VARTŲ PLOKŠTUMA
Vartų plokštuma yra sudaryta iš sekcijų, kurios yra sumontuotos horizontaliai viena ant kitos. Vartų sekcijos sudarytos
iš dviejų metalo lakštų užpildytų izoliacine puta. Panoraminių vartų atveju sekcijos sudarytos iš aliuminio profilių ir
organinio stiklo paketų.

GARAŽO VARTAI
Garažo vartų konstrukcija susideda iš segmentų plokštumos ir plieninių detalių, kurių pagalba vartų plokštuma juda
aukštyn ir žemyn, atidarydama ar uždarydama vartų angą.

IDO-HOME, IDO-COMPACT, IDO-COMPACT+, IDO-PRO (izoliuoti apšiltinti metaliniai vartai)
Vartų sekcija yra „sumuštinio“ konstrukcijos: du plieno lakštai, tarp kurių yra poliuretano putų užpildas. Sekcijos storis
yra 40 mm.
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3. BENDROJI DALIS
3.1.

NAUDOJIMO SRITIS

Garažo vartai skirti uždaryti pastato angai , įvažiuoti automobiliams ir/arba įeiti žmonėms. Garažo vartus naudoti kitais
tikslais draudžiama.
Prieš pradedant naudoti garažo vartus įdėmiai perskaitykite montavimo ir vartotojo instrukcijas. Gamintojas neatsako
už gedimus, kuriuos sukelia netinkamas naudojimas ir priežiūra.

3.2.

DRAUDŽIAMA

Negalima kelti daiktų, gyvūnų ar asmenų vartų mechanizmais.
Negalima keisti vartų dalių kito gamintojo vartų dalimis.
Negalima greitinti ar lėtinti automatine pavara valdomų vartų veikimo.

3.3.

APLINKOS SĄLYGOS

•
•

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, nes tai gali sukelti koroziją;
•
Apsauginę plėvelę nuo vartų būtina nuplėšti per 30 dienų po vartų sumontavimo (šis nurodymas negalioja
dažytiems vartams).
•
Optimalios klimatinės sąlygos vartų naudojimui:
- lauko temperatūra turėtų būti ≤ -20°C ir ≤ +50°C*. santykinė oro drėgmės nuo 20% iki 55%.
- vėjo greitis neviršija 30m/s.
Atsparumo vandeniui klasė yra IP65 (vartai nepraleidžia jokių skysčių, juos purškiant).
Dideli temperatūros svyravimai patalpų viduje ir išorėje gali sukelti segmentų paviršiaus įlinkius (t.y. atsirasti bimetalinis
efektas). Tai ypač pasireiškia tamsių spalvų vartams, kurie sumontuoti pietinėje/pietvakarių pusėje.
Paviršiaus priežiūrą turi būti atliekama naudojantis šia instrukcija:
Kai aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 0 °C, rekomenduojama šoninio sandarinimo gumą apipurkšti skystu silikonu.
Sutepkite ratukų, lankstų ašis ir spyruokles.
Korozija ir agresyvi aplinka gali turėti neigiamą įtaką vartų veikimui.

3.4.

VALDYMAS

Vartus naudokite tik tada, kai jų eigos kelyje nėra kliūčių, venkite stovėti ar vaikščioti po judančiais vartais;
GALIMI DU VALDYMO BŪDAI:
RANKINIS – kai vartai pakeliami rankenos, virvės ar rankinės grandininės pavaros pagalba.
AUTOMATINIS – kai vartus atidaro ir uždaro automatinė elektrinė pavara. Jei vartai valdomi su automatine pavara,
vartų spyna privalo būti nenaudojama.
NUOTOLINIS VALDYMAS
Automatinė elektrinė pavara gali būti valdoma nuotoliniu pulteliu. Tas pats pultelio mygtukas atidaro ir uždaro vartus.
Paspaudus mygtuką vieną kartą, vartai pilnai atsidarys ir sustos. Jeigu kilimo metu paspaudžiamas mygtukas, vartai
sustoja. Paspaudus mygtuką dar kartą, vartai užsidaro. Pavara turi automatinę reverso funkciją. Tai reiškia, kad vartų
kelyje pasitaikius kliūčiai, vartai sustos ir automatiškai pakils į atidarytą padėtį. Dingus elektros srovei, pavarą galima
atjungti ir vartus atidarinėti rankiniu būdu.
Automatinės pavaros dangtį leidžiama nuimti tik kvalifikuotam specialistui.
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4. SAUGUMAS
Neeksploatuokite vartų, jei matomi akivaizdūs pažeidimai, taip pat trosų, spyruoklių ir apsaugų pažeidimai.
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 vartų detalių.

4.1.

GALIMI PAVOJAI (žr. 12-13 psl.)

•
•

•
•
•

Vartams judant, yra pavojus būti prispaustam vartų plokštumos.
Reikia atjungti automatinę pavarą nuo srovės šaltinio, kai ji remontuojama. Tai gali atlikti tik kvalifikuotas
specialistas.
Vartais gali naudotis tik atsakingas asmuo.
Vartais galima naudotis tik tada, kai jie yra jūsų matymo lauke ir niekam negali kelti pavojaus. Įsitikinkite, kad
nėra jokių kliūčių vartų angoje arba po vartais (D) prieš juos varstant.
Darinėjant vartus, saugokite pirštus, toliau nuo judančių dalių, nesiremkite į bėgių sistemą (A), vartų plokštumą
(E) ar praėjimo dureles (F + G).
Rankiniu būdu atidaromiems vartams visada naudokite pakėlimo virvę, rankeną ar grandininę pavarą.
Sukimo/tempimo spyruoklės (B), trosai ir apatiniai ratukų laikikliai (C) veikiami didelės įtampos, todėl laikykitės
atokiau. Jų taisymui, reguliavimui ar pakeitimui kreipkitės tik į kvalifikuotą specialistą.
Surinkimą, priežiūrą, išardymą ir patikrą turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Korozija ir agresyvi aplinka gali turėti įtakos saugiam vartų naudojimui.
Automobiliu įvažiuoti į garažą galima tik tada, kai vartai visiškai atidaryti.

4.2.

SAUGUMAS

•
•
•
•
•

Visi IDO-HOME, IDO-PRO modelių vartai turi spyruoklių trūkimo apsaugas. Trūkus spyruoklei, ši apsauga apsaugo vartus
nuo kritimo. IDO-COMPACT IR IDO-COMPACT+ modelių vartuose naudojamos 4 spyruoklės, vienai trūkus apkrovos
padidėjimas kitose spyruoklėse yra normos aktų leistinose ribose (neviršija 20kg).
Visi vartai komplektuojami kėlimo trosais, kurių atsparumas ir storis apskaičiuotas naudojant atsargos koeficientą 6. Tai
reiškia, kad kiekvienas trosas gali atlaikyti 6 vartų svorį.
Pirkėjas gali papildomai užsisakyti šias apsaugos priemones:
•
Automatines pavaras;
•
Durelių apsaugos jutiklį (SK-MS);
•
Trosų trūkimo apsaugas;
•
Skląsčio apsaugos jungiklį;
•
Slėgio apsaugos daviklį apatinėje tarpinėje.
AUTOMATINĖ PAVARA
Vartai su automatine pavara turi įmontuotas apsaugas kurios apsaugo esant spyruoklės ar troso gedimui. Pavara
neleidžia vartams judėti nekontroliuojamai.

4.1.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Atkreipkite dėmesį į sekančius punktus:
•
Įdėmiai perskaitykite instrukciją prieš naudodamiesi vartais
•
Draudžiama pašalinti apsaugines dalis, piktogramas ir gamintojo ženklus ar pritaikyti vartų konstrukcijas
kitai paskirčiai.
•
Remontą ir priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
•
Vartų savininkas visiškai atsakingas už taisyklingą vartų eksploatavimą ir tuo atveju, kai jais naudojasi trečias
asmuo.
•
Negalima naudotis sugedusiais vartais.
•
Vartais gali naudotis tik atsakingas asmuo.
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5. SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS
Ant vartų rasite šiuos simbolius:

VARTŲ NUMERIS

„CE - ŽYMĖJIMAS” - JIS PARODO, KAD VARTAI ATITINKA
VISUS ES STANDARTŲ REIKALAVIMUS

6. VEIKIMO TRUKMĖ IR GEDIMAI
Naudojimo trukmė priklauso nuo naudojimo intensyvumo. Kai vartai naudojami intensyviai (stovėjimo aikštelės,
kuriose yra daugiau nei 6 naudotojai) spyruoklių garantiniam laikotarpiui apskaičiuoti naudojama ši formulė: 20.000
ciklų / (stovėjimo vietų skaičius X 4 kartai) = garantinis laikotarpis dienomis.

6.1.1.

COMAPCT, COMPACT+ MODELIŲ

Vartų dalių patvarumas (ilgaamžiškumas) yra 100,000 ciklų (1 ciklas yra vienas vartų pakėlimas ir nuleidimas);
Greičiau besidėvinčių detalių (spyruoklės, trosai) vidutinis patvarumas yra 15,000 ciklų.

6.1.2.

IDO-HOME, IDO-PRO MODELIŲ

Vartų dalių patvarumas (ilgaamžiškumas) yra 100,000 ciklų (1 ciklas yra vienas vartų pakėlimas ir nuleidimas);
Greičiau besidėvinčių detalių (spyruoklės, trosai) vidutinis patvarumas yra IDO-HOME vartams 20,000 ciklų, IDO-PRO
vartams -25,000 ciklų.

6.2.

SMULKŪS SUTRIKIMAI
SUTRIKIMAS

GALIMA PRIEŽASTIS

SPRENDIMAS

Savaiminis vartų judėjimas

Neteisingai įveržtos spyruoklės /
Po naudojimo atsirado spyruoklių
relaksacija

Kreiptis į vartus aptarnaujančią
įmonę

Vartai girgžda atidarant, uždarant

Sausos ratukų ar lankstų ašys

Apvalyti ir sutepti ratukus, lankstus

Neveikia nuotolinis valdymas

Automatinės pavaros defektas arba
išeikvota baterija

Patikrinti valdymo pultelio bateriją
arba/ir kreiptis į pardavėją

Vartų plokštuma pakreipta

Troso, būgno ar veleno gedimas

Kreiptis į vartus aptarnaujančią
įmonę

Visais atvejais vartų sutrikimams pašalinti kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Vartų sutrikimo rizika sumažinama
vykdant vartų eksploatacinę priežiūrą.
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7. PATIKRINIMAS, PRIEŽIŪRA IR REMONTAS
•
•

7.1.

Vartų priežiūrą privalo atlikti kvalifikuotas specialistas arba įmonė.
Pagal ES standartus, vartai turi būti reguliariai prižiūrimi ir tikrinami nuo pirmo naudojimo. Vartus sumontavęs
kvalifikuotas specialistas, pagal tų vartų modelio montavimo instrukcijoje esančius nurodymus, turi sutepti vartus
iškart po sumontavimo.

BENDRAS PATIKRINIMAS

Vartai turėtų būti tikrinami kas metus (arba dažniau, jeigu tai nurodyta tų vartų modelio montavimo instrukcijoje),
sudarant sutartį su gamintojo patvirtinta aptarnaujančia įmone. Patikrinamas judančių detalių susidėvėjimas bei
automatinės pavaros būklė.
Vartų savininkas gali tepti tik ratukus, lankstus ir sandarinimą, prieš tai atjungęs automatinę pavarą nuo maitinimo
šaltinio.

7.2.

ATSKIROS DETALĖS

Susidėvėjusi ar sugedusi vartų detalė turi būti pakeista tik to paties gamintojo detale.

7.3.

VARTŲ IŠARDYMAS

Vartams susidėvėjus, neardykite jų patys. Spyruoklės išardymas yra pavojingas procesas ir jį atlikti gali tik kvalifikuoti
vartų specialistai.
Metalo ir plastiko detales reikia atskirti ir išmesti reikiamoje vietoje.
Automatinėse pavarose yra alyvos. Tai gali sąlygoti cheminį užteršimą.
Visais abejotinais atvejais konsultuokitės su pardavėju.
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Šiame vartų pase yra techninės nuorodos į sumontuotą
gaminį ir jo atliktos priežiūros, remonto ir pakeitimų
įrašai, kurie privalo būti prieinami įgaliotiems asmenims
atliekant bet kokius patikrinimus

TECHNINĖ PAGALBA:
Pavadinimas
Adresas
Telefono nr.

KLIENTAS:
(Pavadinimas, adresas, atsakingas asmuo)

GAMINIO TIPAS:

IDO-COMPACT+

GAMINIO NUMERIS:

SUMONT. VIETA:
(Adresas)

VARČIA:
(Segmentų kiekis, medžiaga, angos matmenys, varčios svoris)

NAUDOJAMA ĮTAMPA:

VALDYMO BŪDAS:

RANKINIS

(Įtampa ir galingumas)

(Rankinis, automatinis)

MONTUOTOJAS:

SUMONTAVIMO DATA:
(Vardas, pavardė, parašas)

(Data)

SUMONTUOTŲ KOMPONENTŲ SĄRAŠAS
Žemiau išvardytų komponentų techninės charahteristikos ir eksploatacinės savybės yra aprašytos atitinkamose
montavimo instrukcijose ir (arba) ant paties komponento identifikacinės etiketės.
PAVARA IR VALDYMO
BLOKAS
(Modelis, galingumas)

VALDYMO BŪDAS

VEIKIA KOL NUSPAUSTA

IMPULSINIS

AUTOMATINIS

(Veikia kol nuspausta / impulsinis / automatinis)

FOTO ELEMENTAI:
(Modelis)

SAUGOS ĮTAISAI:
(Modelis)

RADIO IMTUVAS:
(Modelis)

KT. KONTROLĖS
MECHANIZMAI:
Perspėjimai apie vietas, kurios gali tapti pavojingomis esant neteisingam įrangos naudojimui:
Apie galimą riziką ir numatomą netinkamą naudojimą vartų vartotojas ar atsakingas asmuo yra supažindintas.

Su garantijos sąlygomis ir vartotojo instrukcija susipažinau.
(Užsakovo vardas, pavardė, parašas)
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DATA:

10

ATLIKTI DARBAI
(MONTAVIMAS, PALEIDIMAS, REGULIAVIMAS,
SAUGOS ĮTAISŲ PATIKRA, TAISYMAS, PAKEITIMAI)

TECHNIKO
PARAŠAS

KLIENTO
PARAŠAS

VARTŲ GARANTIJOS SĄLYGOS

Garantinio laikotarpio metu mes (ar mūsų įgalioti technikai) nemokamai sutvarkysime visus gaminių ar prekių defektus, kurie
atsirado dėl gamybos ar medžiagų kokybės. Į garantiją neįeina išlaidų kompensavimas:
už gaminio ar prekės išardymą ir/arba sumontavimą;
už kelionės kaštus, atsiradusius ardant ir/arba montuojant gaminį ar prekę;
už nuostolius, atsiradusius dėl gaminio ar prekės patikrinimo, išardymo ar sumontavimą darbų.
už galimai prarastą/negautą pelną.

10 METŲ GARANTIJĄ SUTEIKIAME:
•
•

Vartų segmentų antikoroziniam padengimui ir izoliacinio užpildo atsisluoksniavimui nuo skardos*;
Vartų kreipiančiosioms, lankstams, laikikliams bei būgnams *;

2 METŲ GARANTIJĄ SUTEIKIAME:
•
Kitoms vartų detalėms;
•
Automatinei vartų atidarymo įrangai;
•
Montavimo darbams;
Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pardavimo datos, nurodytos PVM sąskaitoje-faktūroje ir/ar gaminio garantiniame talone.
*Garantinis laikotarpis netaikomas vartus eksploatuojant agresyvioje aplinkoje ir/arba esant neteisingai eksploatacijai.

GARANTINIO APTARNAVIMO TAISYKLĖS:
•
Klientas, gavęs gaminius ir/arba prekes bei pastebėjęs jų pažeidimus ar neatitikimus, turi per 5 dienas nuo gavimo, pateikti
raštišką pretenziją. Jei per nurodytą terminą, klientas pretenzijos nepateikia, laikome, kad klientas pripažįsta, kad UAB „Idomus“ tinkamai
įvykdė savo įsipareigojimus.
•
Klientas, pateikdamas įrangą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą ar garantinį
taloną);
•
Klientas, pateikdamas įrangą garantiniam remontui, privalo ją pristatyti į UAB „Idomus“ būstinę, adresu V. Krėvės per. 129, Kaunas
(atskirais atvejais, jeigu įrangos negalima išmontuoti, t. y. jeigu tai yra vartai, durys ir pan., UAB „Idomus“ įgalioti serviso atstovai abipusiu
susitarimu gali atvykti į įrangos sumontavimo vietą). Visas su prekės transportavimu susijusias išlaidas apmoka Klientas;
•
Jeigu garantiniam gaminiui ar prekei buvo pakeista detalė/komponentas, tai pakeistos detalės garantinis terminas bus toks pats
kaip pradinis gaminio ar prekės garantinis terminas;
•
Gedimui nepasitvirtinus ir/arba esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai, visas išlaidas, susijusias su
transporto kaštais, gedimo nustatymu bei remontu, Klientas apmoka savo sąskaita;
•
Įranga UAB „Idomus“ turi būti perduodama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu įranga pristatoma be
pakuotės, UAB „Idomus“ neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus transportavimo metu;
•
Jeigu praėjus 6 mėn. po įrangos remonto, Klientas jos neatsiima, UAB „Idomus“ turi teisę įrangos ilgiau nebesaugoti;
•
Garantinio prekės remonto trukmė priklauso nuo gedimo pobūdžio ir sudėtingumo. Trukmė gali kisti, jeigu reikalingas detalių/
komponentų/prekių užsakymas.

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI NETAIKOMI ŠIAIS ATVEJAIS:
Pasiliekame sau teisę atsisakyti taikyti garantiją, jeigu bus pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) įrangos naudojimo
instrukcijos.
•
Atsiradus bet kokiems mechaniniams pažeidimams, įvykusiems dėl kliento kaltės (pvz., įranga buvo savarankiškai ardyta,
sugadinta ir pan.);
•
Natūraliai dylančioms įrangos dalims (kompensacinėms spyruoklėms, vartų ratukams, trosams, variklių angliukams, sliekiniams
strypams, dantračiams, akumuliatoriams, baterijoms, lemputėms, įtampos saugikliams ir pan.);
•
Gedimams dėl netinkamo naudojimo elektros tinkle ar dėl elektros tinkle sutrikimų;
•
Eksploatuojant įrangą agresyvioje aplinkoje (automobilių plovyklos, druskų saugyklos, rūgštinė ar šarminė aplinka, jūros
pakrantės);
•
Atliekamas savarankiškas (vartotojo ar trečiųjų asmenų) įrangos remontas, perdirbimas ar konstrukciniai pakeitimai;
•
Įrangos gedimai atsiranda dėl išorinio mechaninio poveikio, dėl neteisingos eksploatacijos, o taip pat naudojant įrangą ne pagal
tiesioginę paskirtį;
•
Įrangos gedimai atsiranda naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami UAB „Idomus“;
•
Įrangos gedimai atsiranda dėl padidėjusios trinties, kai įrangos ir su ja susijusių mechanizmų mazgai yra nepakankamai sutepti;
•
Įranga yra sumontuota ne UAB „Idomus“ technikų, ar jos įgaliotų asmenų. UAB „Idomus“ neatsako už nuostolius ar žalą,
atsiradusius dėl netinkamo gaminių sumontavimo;
•
Pažeidimai atsiranda dėl transportavimo, kai transportuojama ne UAB „Idomus“;
•
Užsakovas pilnai neatsiskaitė už įrangą ar montavimo darbus;
•
UAB „Idomus“ veikla bus pažeista dėl nenumatytų aplinkybių, tokių kaip karas, visuomeninė suirutė, katastrofos, stichinės
nelaimės, sienų ir informacijos blokada, importo apribojimas;
•
Nepriimamos pretenzijos techniniams parametrams, jei jie atitinka įmonės gamintojo nurodymus;
•
Įrangą, kuriai negalioja ši garantija, UAB „Idomus“ suremontuos Kliento sąskaita. Jeigu įrangos nebegalima pataisyti, UAB
„Idomus“ savo nuožiūra ir Kliento sąskaita pakeis ją nauja,.
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▎▎ UAB „IDOMUS“
▎▎ V. Krėvės pr. 129, Kaunas
▎▎ Tel.: +370 37 308 900
▎▎ info@idomus.lt
▎▎ www.idomus.lt

