SZEKCıOnÁLT GARÁZSKAPU
HÚZÓRUGÓS VASALATTAL
SZERELÉSı ÉS KARBAnTARTÁSı ÚTmUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A szekcionált garázskapuk beszerelése technikai ismereteket és szerelői képességeket igényel. A
gyártó nem vállal semmiféle felelősséget személyi sérülésekért vagy az eszközök, szerszámok
meghibásodásáért az összeszerelés folyamán. Ha kételyei lennének a biztonságos és szakszerű
szereléssel kapcsolatban, akkor keressen fel egy szakembert. Biztonsági okokból tanulmányozza át a
Beszerelési útmutatót és győződjön meg arról, hogy mindent megérte , mielő hozzá fogna a
szereléshez. A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen beszerelés okozta meghibásodásokért.
A csomagolások nem tartalmazzák a nyílás falához és a mennyezethez való rögzítésre szükséges
csavarokat, mivel azok különbözőek lehetnek a használt anyagoktól függően (tégla, fa, fém, stb.). A
szerelő felelőssége, hogy a megfelelő rögzítő elemeket biztosítsa a beszereléshez.

BIZTONSÁG
Biztonsági okokból, los a legyárto kapu bármi féle módosítása előzetes egyeztetés nélkül. Ha a
kapu működési mechanizmusán változtatnak, vagy többlet súlyt raknak a kapura, a szavatosság
érvényét veszí . Szereléskor használjon megfelelő védő eszközöket, hogy elkerülje a sérüléseket.

SZERELÉSI TERÜLET
A nyílás és a garázs alja teljesen kész kell, hogy legyen a garázskapu beszerelése elő . Csomagolja ki
a garázskapu elemeit egy megfelelő, sima területen, ügyelve arra, hogy nehogy megsértse a
panelek felületét (pl. karton lapon). A munka kezdete elő győződjön meg róla, hogy rendelkezik‐e
az összes szükséges eszközzel és szerszámmal.

SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK, SZERSZÁMOK
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KARBANTARTÁS
A garázskapu zavartalan és biztonságos működése érdekében 6 havonta ellenőrizze a következőket:
 drótkötelek állapota (roncsolódás esetén cserélni kell)
 rögzítési pontok a falon és a mennyezeten (szükség esetén igazítson rajtuk)
 összeszerelési pontok a paneleken (szorítsa be a meglazult csavarokat)
 panelek eszté kai állapota (autósamponos szivaccsal mossa át őket, majd öblítse le szta
vízzel)
12 havonta egyszerű kenőolajjal kenje meg a csapágyakat és a zsanérokat.

ALKATRÉSZEK CSERÉJE
Biztonsági okokból csak erede alkatrészeket alkalmazzon, melyeket a gyártótól vehet meg. Más
alkatrészek alkalmazása meghibásodást okozhat és megszűnik a jótállás a kapura. Ha igény
mutatkozik rá, akkor mindenek elő , keresse meg a kaput beszerelő személyt és az ő segítségével
rendeljen alkatrészt vagy vele végeztesse el a karbantartási feladatokat.

A GARÁZSKAPU LESZERELÉSE
A leszerelést szakember kell, hogy végezze. A leszerelési folyamatnál a felszereléskor említe
lépéseket kell követni fordíto sorrendben.

SZERELÉSI CSOMAG TARTALMA
1. Panelok panel végzárókkal, az alsó panelra felerősíte
alsó ALU proﬁl, melle e az alsó tömítő gumi (4 panel)
2. Horizontális dupla sín pár
3. Ver kális vasalat (láb a rátokszolt sínnel) párban, oldalsó
tömítő gumival, előszerelt állapotban a drótkötéllel
komple al (drótkötél, műanyag kerekekkel, rugók,
csavarok, alsó rugó beakasztó elem)
4. Szemöldök lemez, tömítő gumival
5. Perforált L‐proﬁl (szerelő vas), 1 szál
6. Alsó görgő tartó, 1 pár
7. Fölső görgő tartó, 2 db

8. Szélső zsanérok, görgőtartóval, 6 db
9. Műanyag görgők, 2”, 120 mm (2 db az alsó
görgőtartókhoz), 114 mm (8 db)
10. 5 mm‐es távtartó gyűrű (4 db)
11. 10 mm‐es távtartó gyűrű (4 db)
12. Önzáró kis‐laposfejű csavar, M6x12 mm (4 db az alsó
görgőtartóhoz)
13. Lapos gombafejű csavar, M6x16 mm, 8.8 osztály,
alacsony szögletes nyak (4 db az sínek rögzítéséhez)
14. Önfúró csavar, 6,3x16mm, Torx (a szélső zsanérok és az
alsó és felső görgőtartók felerősítéséhez)
15. Gombafejű csavar, M6x16 mm, 2 mm magas szögletes
nyak (a csuszkák és a szélső zsanérok
összeszereléséhez, valamint a szerelő vasakhoz)
16. Peremes anya, M6
FIGYELEM! – A szerelési csomag nem tartalmazza falakhoz
és a plafonhoz rögzítő csavarokat, mivel azok
különböző anyagból készülhe ek.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
1. A munkához készítsen elő egy egyenes, szta felületet.

MEGJEGYZÉS: Figyeljünk arra, hogy a szerelés folyamán nehogy megsértsük a panelek felületét.
Használjunk karton alátétet.
2. Támassza a nyílás melle falnak a ver kális lábakat és jelölje be a csavarok helyét. A lábak
közö távolság 148 mm‐el több kell, hogy legyen, mint maga a nyílás szélessége (+74 mm
mindkét oldalon). A panelek 40 mm‐el hosszabbak, mint a nyílás szélessége.
MEGJEGYZÉS: Ha a lábakat jól állíto a be, akkor a nyílást kintről nézve, csak 20 mm fekete
tömítőgumit fog látni.
3. Fúrja ki a lyukakat a falban és erősítse fel az előszerelt lábakat mindkét oldalon.
4. Vízmértékkel állítsa pontosan függőlegesbe a lábakat és ellenőrizze a közö ük levő távolságot.
Szükség szerint állítson a lábakon.
5. Helyezze fel a szemöldök lemezt a nyílás fölé, jelölje be a lyukak helyét, fúrja ki a lyukakat és
erősítse fel a szemöldököt. Úgy helyezze el a szemöldök lemezt, hogy kintről nézve csak 20 mm‐
re lógjon be a nyílásba a tömítő gumi.
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
6. Vegye ki a rugókat a ver kális vasalatokból (vágja el a gyorskötözőt, akasztja ki a rugókat és

vegye ki az alsó rugóbeakasztó lemezt is).
7. Csatlakoztassa a horizontális síneket a ver kális lábakhoz.
8. Állítsa be a horizontális sínek végeinek helyzetét átlós méréssel, majd erősítse őket a falhoz

vagy a menyeze hez a pontos helyzetükben.
MEGJEGYZÉS: Ha szükséges, akkor készítsen merevítő háromszöget a szerelővasból az erősebb
tartás érdekében.
9. Csavarozza fel az alsó panel aljára az alsó görgőtartók alaplapjait.

MEGJEGYZÉS: A panelokra már fel van szerelve a panel végzáró és az alsó alumínium proﬁl is.
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
10. Csavarozza fel az alsó panel felső szélére a szélső zsanért (csuszka nélkül).
11. Helyezze az alsó panelt a helyére, a lábak közé.
12. Csavarozza fel a görgőtartókat (csuszkát) a görgőkkel együ az alsó görgőtartó alaplapjára és

a szélső zsanérokra.
MEGJEGYZÉS: Úgy állítsa be a csuszkákat, hogy kissé nekinyomják a panelt a lábakon levő
tömítőguminak.
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
13. Csavarozza fel a második panel felső szélére a szélső zsanért (csuszka nélkül).
14. Helyezze a második panelt a helyére, a lábak közé az alsó panelra.
15. Csavarozza fel a csuszkákat a görgőkkel együ a szélső zsanérokra.
MEGJEGYZÉS: Úgy állítsa be a csuszkákat, hogy kissé nekinyomják a panelt a lábakon levő tömítőguminak.
16. Erősítse össze az alsó és a második panelt a szélső zsanérokkal.
17. Csavarozza fel a harmadik panel felső szélére a szélső zsanért (csuszka nélkül).
18. Helyezze a harmadik panelt a helyére, a lábak közé a második panelra.
19. Csavarozza fel a csuszkákat a görgőkkel együ a szélső zsanérokra.
MEGJEGYZÉS: Úgy állítsa be a csuszkákat, hogy kissé nekinyomják a panelt a lábakon levő tömítőguminak.
20. Erősítse össze a második és a harmadik panelt a szélső zsanérokkal.
21. Helyezze a negyedik panelt a helyére, a lábak közé a harmadik panelra.
22. Csavarozza fel a negyedik panel felső szélére a felső görgőtartókat.
MEGJEGYZÉS: Úgy állítsa be a felső görgőtartókat, hogy kissé nekinyomják a panelt a lábakon levő tömítőguminak.
23. Erősítse össze a harmadik és a felső panelt a szélső zsanérokkal.

LÉPÉSEK: 14, 18
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
24. Szerelje fel a fogantyút az alsó panel közepére (ha igényelt hozzá).
25. Nyomja fel a paneleket horizontális helyzetbe és rögzítse őket szorító fogóval mindkét oldalon

(2 személy szükséges hozzá).
26. Vegye le az alsó görgőtartót, csatlakoztassa a drótkötél végét a görgő tengelyéhez, majd
erősítse vissza a görgőtartót. Ezután akassza vissza a rugókat és az alsó rugó beakasztót a
helyükre. Ezt csinálja meg mindkét oldalon.
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a drótkötél ne legyen megcsavarodva és könnyedén fusson a felső
és alsó kerékben. Ellenőrizze, hogy az alsó (mozgó) kerék merőlegesen álljon a fal síkjára, miután
beakaszto a a rugókat. Ha meg van csavarodva, akkor akassza ki az egyik rugót, tekerjen rajta fél
fordulatot a csavarodással ellenkező irányban és akassza vissza. Szükség szerint ismételje meg ezt
a másik rugóval is.
27. Vegye le a szorító fogókat és engedje le a kaput a rugók segítségével.
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze a panelek oldalirányú mozgását, és ha szükséges, akkor tegyen távtartó
gyűrűket a görgők tengelyére.
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
28. Szerelje fel a motor konzolt a felső panel felső szélére (a kapu közepére).
29. Szerelje fel a motorsínt a horizontális sínek fölé (30 – 250 mm‐el feljebb).

MEGJEGYZÉS: A motorsín a kapu középvonalában kell, hogy legyen, párhuzamosan a
horizontális sínekkel, jól rögzítve mindkét végén a falakhoz vagy a mennyezethez.
30. Kösse össze a motor konzolt (amit már ráerősíte a panelra) és a motorsínt.
31. Szerelje fel a motort a motorsínre és programozza be a végállásokat.
32. Egyszerű kenőolajjal kenje meg a csapágyakat és a zsanérokat.
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