
UZSTĀDĪŠANAS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ASTURMADI DURVIS EI60 REVERSĪVAS



UZSTĀDĪŠANA 
ar stiprinājuma enkuriem 

 Siena vai starpsiena

Lai uzstādītu ugunsdrošās durvis ar stiprinājuma enkuriem, rīkojieties šādi:

> Atveriet stiprināšanas enkurus 90 ° leņķī. Sagatavojiet spraugu sienā (biezums ≥
140 mm), izveidojot spraugas, kur tiks uzstādīti enkuri. 1. att.

> Aizverot vērtni un nenoņemot aizsardzības elementus, novietojiet durvis spraugas
iekšpusē. Lai durvis pareizi darbotos, durvīm jābūt plakanām un kvadrātveida un
labi novietotām. 2. att.

> Pārklājiet rāmi viscaur ar javu vai ātri nostiprinošu cementu.
Pārbaudiet, vai tas ir labi pārklāts gan no ārpuses, gan no iekšpuses.

> Kad tas ir pilnībā iestatīts, noņemiet vērtnes  aizsardzības
elementus. 3. att.
 
> Ja vēlaties noņemt apakšējo stiprinājumu, noņemiet to, izmantojot
āmuru un kaltu ap metinātajiem savienojumiem ar rāmi.
 
> Visbeidzot, uzstādiet rokturus un krāsojiet sienu.

Pirms pabeigšanas:

> Pārbaudiet, vai uzstādīšana ir veikta pareizi, un durvis
attiecīgi darbojas.
 
> Ja nepieciešams, noregulējiet durvis, atstājot pareizu uzstādīšanas atstarpi un ievērojot 
noteikto pielaidi.
 
> Durvīm nepieciešama regulāra apkope. Šim nolūkam, lūdzu, ievērojiet apkopes 
instrukcijas.



UZSTĀDĪŠANA
 ar skrūvēm 

Siena vai starpsiena

Lai durvis uzstādītu ar skrūvēm, rīkojieties šādi:

> Novietojiet durvis sienas atverē ar atvērtu vērtni 90 ° leņķī.
 
> Turiet durvis vietā ar skavu vai līdzīgu. Lai apturētu durvju
pārvietošanos, zem tām novietojiet sarkano plastmasas atdalītāju.
1. att.
 
> Lai pareizi darbotos, durvīm jābūt plakanām un kvadrātveida un
labi novietotām. 2. att.
 
> Urbjiet sienu, kur iet izplešanās skrūves. Mēs iesakām Ø10x120
metāla izplešanās stiprinājumus. 3. att.
 
> Kad rāmis ir piestiprināts pie sienas, noņemiet lapas aizsardzības
elementus. 4. att.
 
> Ja vēlaties noņemt apakšējo stiprinājumu, noņemiet to,
izmantojot āmuru un kaltu ap metinātajiem savienojumiem ar
rāmi.
 
> Visbeidzot, uzstādiet rokturus.

Pirms pabeigšanas:

> Pirms pabeigšanas pārbaudiet, vai uzstādīšana ir
veikta pareizi, un durvis attiecīgi darbojas.

> Ja nepieciešams, noregulējiet durvis, atstājot
pareizu uzstādīšanas atstarpi un ievērojot noteikto pielaidi.

> Durvīm nepieciešama regulāra apkope. 
Šim nolūkam, lūdzu, ievērojiet apkopes
instrukcijas.



Durvis un revīzijas lūkas 
Lietošanas un apkopes instrukcijas

> Pārliecinieties, vai nav neviena elementa, kas neļautu durvīm pareizi atvērties (piekaramās 
slēdzenes, piekaramās atslēgas utt.). Vai kas atrodas ceļā, kad durvis tiek atvērtas (āķi, ķīļi 
utt.).

> Pārbaudiet durvis, vērtni un rāmi, lai redzētu, vai tie nerada
mehāniskus bojājumus, kas neļauj durvīm pareizi atvērties (deformācija,
krišana, skrambas, plaisas, iespiedumi, korozijas defekti utt.)

> Pārbaudiet eņģu stiprinājumu un asis ieeļļojiet.
> Pārbaudiet atstarpi un, ja nepieciešams, pielāgojiet to, ievērojot pielaidi.
 
> Pārbaudiet atvēršanas ierīču atbloķēšanas spēku, lai pārliecinātos, vai
tās darbojas pareizi, un pārliecinieties, vai tās neaizkavē evakuāciju.
Ieeļļojiet mobilos elementus.
 
> Pārliecinieties, vai durvju pagrieziena spēks ir pietiekams un vai tas ļauj
pilnībā aizvērt durvis.

> Pārbaudiet un noregulējiet aizvēršanas ierīces vai durvju aizvērējus.
 
> Divviru durvīs pārbaudiet aizvēršanas selektoru un, ja nepieciešams,
pievelciet.
 
> Pārbaudiet durvju blīvējumu
Pārbaudiet stiprinājumus un stikla blīves, kā arī iespējamās, plaisas vai
vispārējos defektus.
 
> Pārliecinieties, vai pret uzlaušanas tapas ir labā stāvoklī.
 
> Pārliecinieties, ka plāksne ar durvju detaļām ir labi redzama.
 
> Ja tāda ir - pārbaudiet elektromagnētisko ierīci.


