Instructiuni de montaj – restrictor ferestre si usi
Lista de componente
A 1 x Unitate de restrictionare
B 1 x Unitate de blocare
C 1 x Cheie
D 2 x Suruburi de fixare alternative
E 2 x Capace din plastic
F 4 x 1" Suruburi autofiletante
Uneltele necesare
Surubelnita
Creion
Nota:
Lungimea standard a cablului restrictor este 20 cm si ofera 10 – 15 cm de deschidere, in functie de instalare.
Restrictorul poate fi montat orizontal sau vertical.
Fereastra ar trebui sa fie in pozitie inchisa in timpul instalarii.
Se recomanda ca fixarea sustemului sa fie intr-o pozitie care permite aproximativ 10 cm de deschidere.
Suruburile de fixare trebuie sa patrunda in armatura metalica a ferestrei pentru a conferi rezistenta sistemului de prindere.

Pasul 1
Pozitionati sistemul de fixare a unitatii
(A), in centrul cadrului ferestrei de
deschidere/inchidere
(atat
pe
orizontala cat si pe verticala de
preferat). Cu un creion, marcati locatia
suruburilor de fixare.

Pasul 2
Repetati pasul 1 pe rama ferestrei
(cadrul fix/mobil), marcand gaurile
pentru unitatea de blocare (B).
Asigurati-va ca unitatea de blocare este
instalata adiacent unitatii (A).

Etapa 3
Pentru usurinta instalarii se recomanda
gauri de pre-foraj cu un burghiu de 2/3
mm .

Etapa 4
Pozitionati si fixati, atat unitatea de
blocare (B) si cablu restrictor (A) cu
suruburile furnizate sau alte suruburi.

Etapa 5
Fixati capacele de plastic furnizate,
pentru a masca capul suruburilor.
Acestea se pot ajusta (taia cu un cuter,
la anumite modele) pentru a nu
incomoda fixarea si blocarea cablului.

Pentru a utiliza restrictorul, asigurati-va
ca limitatorul este introdus in unitatea
pentru blocare si rotiti cheia in pozitia
de blocare.
Utilizati cheia pentru a bloca si a
debloca dupa cum este necesar *.

Va recomandam sa pastrati cheia intr-un loc sigur, separat de fereastra.
Va recomandam apelarea la un profesionist pentru montaj.
Nu ne asumam deterioararea tocurilor de pvc, montajul sistemului fiind la latitudinea dumneavoastra.

