KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
Örülünk és gratulálunk, hogy Ön a HOFSTÄDTER Kft. által gyártott, Salamander profilból készült minőségi
nyílászáró vásárlása mellett döntött. A termék használatba vétele előtt kérjük, olvassa el a kezelési utasítást!
A termékek működtetése
Bukó-nyíló vasalatoknál:
a. A kilincs lefelé mutató állásában: zárt állapot.
b. A kilincs vízszintes állásában: nyíló állapot.
c. A kilincs felfelé mutató, függőleges állásában:
buktatott állapot
d. Ferdén felfelé, függőlegestől 45o-os szögbe fordítva
a kilincset, közben a szárnyat enyhén megnyitva:
résszellőztetésre nyitott állapot.
A szárnyat a vasalat működtetéséhez minden esetben
be kell csukni!
Emelő-toló vasalatoknál:
a. A kilincs felfelé mutató állásában: zárt állapot.
b. A kilincs lefelé mutató, függőleges állásában
eltolható a szárny (a működtetésnek nincs köztes
állása).
A szárny oldalra eltolt tetszőleges helyzetében,
zárási állapotban rögzíthető.
Toló-bukó vasalatoknál:
a. A kilincs felfelé mutató állásában: zárt állapot.
b. A kilincset vízszintes állásba forgatva: bukó állapot.
c. A kilincs 45o-ban, rugóerő ellenében történő lenyomása után: a vasalat kiemeli a szárnyat, ezután a
szárny oldalirányban eltolható.
Beállítás, garancia, használat
1. A beépítést követően a profilvédő fóliákat minél
hamarabb el kell távolítani, különben a napsütés
hatására „rásülnek” a felületekre.
2. Utólagos vakoláskor, falszínezéskor a nyílászárót le
kell fedni pl. ragasztószalag és védőfólia segítségével. Vigyázat: az általában használt papír ragasztószalag ragasztóanyaga a napsütés hatására
ráolvadhat, „ráéghet” a felületekre! Javasoljuk a
vevőszolgálatunknál beszerezhető ragasztószalagok
használatát.
3. Alkatrészek meghibásodása, cseréje vagy üvegtörés
esetén a hiba kijavítását szakemberre kell bízni
(garanciaidőn belül a gyártó szakembereire).
4. Termékeinkre 1 év jótállást és 5 év szavatosságot
vállalunk!
5. A termék a beépítéskor beállítást igényelhet. A
gyártó az általa történt behelyezéskor ezt a beállítást

automatikusan elvégzi. A használat során
szükséges lehet ezeknek a finombeállításoknak
ismételt elvégzése.
6. A szárnyak a tokhoz képest három irányban
állíthatók a vasalat-szerelvényeken található
csavarok elforgatásával, 4 mm-es imbuszkulccsal.
7. A bukó-nyíló vasalat véletlenműködtetés-gátló
füllel rendelkezik, ami egyben a szárny-ráemelést is elvégzi.
Amennyiben nyíló állásban, de a szárny nem
teljesen zárt állapotában történik a kilincs elfordítása bukó állásra, a szárny kiakadhat. Ilyenkor
a szárnyráemelő fület függőlegesbe kell fordítani, a szárnyat a pánt felőli oldalon vissza kell
tolni függőlegesbe, majd a kilincset vízszintes
állásba kell fordítani; ezután a fület el kell
engedni.
8. A nem rendeltetésszerű használat (pl. a termékek súllyal történő terhelése, súlyos tárggyal
történő ütögetése, feszegetése, a nem megfelelő
tisztítás stb.) a garancia elvesztését vonja maga
után. A beépítés után vakolás, falszínezés,
festés és egyéb más kivitelezési munkák nem
szakszerű végzéséből adódó színváltozásokra,
sérülésekre a garancia nem vonatkozik.
Zárszerkezetek karbantartása
A zár csúszólapjait félévenként olajozni kell.
A vasalat csapágyait évente egyszer zsírozni kell.
A kilincs kenése nem indokolt.
Gumitömítések karbantartása
Évenként egyszer szilikontartalmú olajjal vagy
sprayvel célszerű kezelni a gumitömítéseket.
Tisztítás
Tisztítás előtt puha szálú porecsettel a lerakódott
port el kell távolítani.
Karcmentes, általános háztartási tisztítószerrel,
illetve ezek langyos vizes oldatával, dörzsmentes
szivaccsal vagy puha ronggyal tisztítható.
Szárazon ne törölje a felületeket, mert a műanyag
részek sztatikus elektromossággal töltődhetnek fel,
és úgy magukhoz vonzzák a port!

Reméljük, hogy az általunk gyártott terméket Ön megelégedéssel fogja használni.
Esetleges kérdéseivel, kérjük, forduljon bizalommal Vevőszolgálatunkhoz:
HOFSTÄDTER Kft.
2085 Pilisvörösvár, Budai út 20/c
Tel.: 26 / 530-650 Email: vevoszolg@hofstadter.hu
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