ASSEMBLING INSTRUCTIONS

Instrukcja montaŜu
ZłoŜenie elementów
WłóŜ trzpień w część ramową zawiasu i przykręć
wkrętem M5X6
●
ZałóŜ podkładkę na trzpień
●
WłóŜ wkładkę tworzywową w część skrzydłową zawiasu do końca
( uwaŜając na ułoŜenie tuleji ) z przeciwnej strony włóŜ
kompensator ( patrz rysunek 1);
●
WłoŜ zaślepkę upewniając się wcześniej czy tuleja tworzywowa
Jest w odpowiednim połoŜeniu ( Rysunek 2 ) ;
●
JeŜeli jest to konieczne uŜyj podkładek do regulacji wysokości
●

“SLIM RAPID”

Zawias wrębowy do profili drzwiowych z rowkiem
okiennym

Przeznaczony do profili zlicowanych
i niezlicowanych

JeŜeli potrzebujesz więcej informacji technicznych
Prosimy skontaktować się z naszym działem
obsługi klienta 00 39 080 4959823
Lub odwiedzić stronę: www.masteronline.biz

WłoŜ kontrpłytki w rowek
UłóŜ skrzydełka zawiasu zgodnie z kontrpłytkami, przykręć
śruby i zablokuj
● Przykręć sruby do końca , uwaŜaj Ŝeby nie zdeformować
profilu
●
●

KOMPENSATOR
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MontaŜ w profilu

PODKŁADKI DO
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ŚRUBA M6

Rysunek 1

Rysunek 2

Regulacja wysokości

Regulacja pozioma / docisku

Unieś skrzydło drziowe tyle ile jest kończene i wsuń podkładkę
regulacyjną (1 podkładka = 1mm). UwaŜaj , ułóŜ podkładkę
zgodnie z wypustem jak pokazano na poniŜszym rysunku

UŜyj 6 mm klucza sześciokątnego .
Przekręć wkładkę w prawo lub w lewo .
Przekręcając do 45° (jak na rysunku) uzyskasz maximum regulacj i +/- 1mm
Neutralna pozycja jest +/- 0,5mm
Regulacja docisku + 0,5mm zaleŜy od regulacji Y
Przed włoŜeniem zaślepki upewnij się czy tuleja jest w odpowiednim połoŜeniu
POZYCJA NEUTRALNA

POZYCJA +/- 1mm

Postaraj się zamontować zawiasy w najwyŜszej i
najniŜszej pozycji na skrzydle .
rd

Jeśli uŜywasz trzech zawiasów 3 zawias umieść
100mm od górnego zawiasu

UŜycie samozamykacza bez blokady
zmniejsza nośność zawiasu o 20%.
UŜycie samozamykacza z blokadą
zmniejsza nośność o 75%

25.000 cycles

2

200.000 Cycles

2

UśYTECZNOŚĆ PUBLICZNA
2 ZAWIASY

ObciąŜenie

UśYTECZNOŚĆ PRYWATNA
2 ZAWIASY
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