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Ievads

1 Ievads

1.1 Simboli un apzīmējumi

Brīdinājumu norādes
Šajā instrukcijā tiek izmantotas brīdinājumu norādes, lai brīdinātu par materiāliem zaudējumiem un personu 
savainošanu.

 X Izlasiet un vienmēr ievērojiet šos brīdinājumus.
 X Izpildiet visus pasākumus, kas ir atzīmēti ar brīdinājuma simbolu un brīdinājuma vārdu.

Brīdinājuma 
simbols

Brīdinājuma 
vārds

Nozīme

BRĪDINĀ-
JUMS

Risks personām. 
Neievērošana var izraisīt nāvi vai smagus ievainojumus.

Citi simboli un apzīmējumi
Lai ilustrētu pareizu darbību, svarīgākā informācija un tehniskās norādes tiks īpaši izceltas.

Simbols Nozīme

 

nozīmē „Svarīgs norādījums“. 
Informācija, kas paredzēta materiālo zaudējumu novēršanai, darba gaitas izpratnei vai optimizācijai.

 
nozīmē „Papildu informācija“

 X  
Rīcības simbols: nepieciešama rīcība.

 X Ievērojiet rīcības soļus pareizā secībā.

1.2 Labojumi un spēkā esamība
Versija 00: ir spēkā GCprofile Therm ar ECdrive T2 un ECdrive T2-FR pievadiem, sākot ar 2019. izlaides gadu

1.3 Atbildība par produktu
Saskaņā ar Vācijas likumā „Par atbildību par produktiem” definēto ražotāja atbildību par produktiem ir jāievēro 
šajā dokumentā minētā informācija (informācija par produktu un paredzēto tā lietošanas mērķi, nepareizu lieto-
šanu, produkta jaudu, produkta apkopi, informēšanas un instruēšanas pienākumu). Ja tā netiek ievērota, ražotājs 
tiek atbrīvots no atbildības. 

1.4 Pievienotie dokumenti
Veids Nosaukums
Apstrādes dokumenti Profila pārskats
Izgatavošanas dokumenti
Montāžas instrukcija Virsgaismas logs
Montāžas instrukcija Profilu sistēma vērtnei un sānu daļai
Montāžas instrukcija Bīdāmo durvju sistēmas

Plāni var tikt mainīti. Izmantojiet tikai jaunāko versiju.

7.5 NSK paketes montāža pie sānu daļas ..................................................................................................................................................... 21
7.6 NSK paketes montāža pie kustīgās vērtnes ......................................................................................................................................... 22

8 Tīrīšana ..................................................................................................................................................................... 23

9 Demontāža ............................................................................................................................................................. 23
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Pamata drošības norādījumi

1.5 Saīsinājumi

HSK Galvenā aizvēršanas apmale

NSK Blakus aizvēršanas apmale

OKFF Gatavās grīdas augšējā apmale

DH Ejas augstums

2 Pamata drošības norādījumi

2.1 Paredzētais lietojums
Bīdāmo durvju sistēma tiek izmantota, lai automātiski atvērtu un aizvērtu ieeju ēkā. 
Bīdāmo durvju sistēmu drīkst izmantot tikai vertikālā iebūvēšanas pozīcijā un sausās telpās, atļautās izmantoša-
nas jomas ietvaros (skatiet montāžas un servisa instrukciju).

Bīdāmo durvju sistēma paredzēta personu kustībai ēkās. 
Bīdāmo durvju sistēma nav paredzēta šādai lietošanai:
 à rūpnieciskai izmantošanai;
 à pielietošanas sfērām, kas nekalpo personu kustībai (piemēram, garāžas vārti);
 à kustīgos objektos, piemēram, uz kuģiem.

Bīdāmo durvju sistēmu drīkst izmantot tikai:
 à GEZE paredzētajos ekspluatācijas režīmos;
 à ar GEZE apstiprinātām / atļautām sastāvdaļām;
 à ar GEZE piegādāto programmatūru;
 à GEZE dokumentētos iebūvēšanas variantos / montāžas veidos;
 à pārbaudītas / apstiprinātas pielietošanas sfēras ietvaros (klimats / temperatūra / aizsardzības pakāpe).

Jebkura cita lietošana tiek uzskatīta par neparedzētu lietojumu, un tās rezultātā zaudē spēku visa veida GEZE 
atbildība un garantijas prasības pret GEZE. 

2.2 Drošības norādījumi
 à Noteiktie montāžas, tehniskās apkopes un remonta darbi jāveic speciālistiem, kurus pilnvarojusi GEZE.
 à Drošības tehnikas pārbaudēs jāievēro attiecīgajā valstī spēkā esošie likumi un noteikumi.
 à Pašrocīgi veiktas izmaiņas sistēmā izslēdz jebkādu GEZE atbildību par radītajiem zaudējumiem, un zaudē 

spēku atļauja izmantošanai evakuācijas un avārijas izejās.
 à Kombinācijā ar citiem ražojumiem GEZE neuzņemas nekādu garantiju.
 à Arī remontdarbos un tehniskajā apkopē drīkst izmantot tikai GEZE oriģinālās rezerves daļas.
 à Saskaņā ar Mašīnu direktīvu 2006/42/EK prasībām pirms durvju sistēmas nodošanas ekspluatācijā jāveic risku 

analīze un durvju sistēma jāmarķē saskaņā ar CE marķēšanas direktīvu 93/68/EEK.
 à Ievērojiet jaunākās direktīvu, standartu un valstij specifisko noteikumu redakcijas, jo īpaši:

 à DIN 18650: 2010-06 „Slēdzenes un apšuvumi – automātiskās durvju sistēmas“
 à VDE 0100, 610. daļa: 2004-04 „Augstsprieguma iekārtu ierīkošana ar nominālo spriegumu līdz 1000 V“
 à DIN EN 16005: 2013-01 „Automātiskās durvis; lietošanas drošība; prasības un pārbaudes procedūra“
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 „Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīču drošība - 1. daļa”: Vispārīgās 

normas (IEC 60335-1: 2010, modificētas); vācu versija EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 „Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīču drošība - 2. daļa-103”: 

Īpašas normas vārtu, durvju un logu pievadiem (IEC 60335-2-103: 2006, modificētas + A1: 2010, modificētas); 
vācu versija EN 60335-2-103: 2015

Produkts jāiebūvē un jāuzstāda tā, lai ar samērīgi mazām pūlēm tiktu nodrošināta viegla piekļuvei produktam 
iespējamo remontu un / vai tehnisko apkopju veikšanai, un iespējamās izjaukšanas izmaksas nebūtu nesamērīgas 
ar produkta vērtību.
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Par šo dokumentu

2.3 Strādāšana, apzinoties drošību
 à Nodrošiniet darba vietu pret neatļautu iekļūšanu.
 à Ievērojiet garu sistēmas daļu pagriešanas diapazonu.
 à Nekad vienatnē neveiciet darbus ar augstu drošības risku (piem., pievada, pārsega vai vērtnes montāžu).
 à Stikla vērtnēm uzlīmējiet drošības uzlīmes.
 à Ievainojumu gūšanas risks, kas saistīts ar nenodrošinātām saspiešanas, pagrūšanas, iespiešanas un ievilkšanas 

vietām!
 à Ievainojumu gūšanas risks stikla saplīšanas dēļ!
 à Ievainojumu gūšanas risks dēļ asām pievada apmalēm!
 à Ievainojumu gūšanas risks montāžas laikā kustīgu daļu dēļ!

2.4 Videi draudzīga strādāšana
Utilizējot profilu sistēmu, atdaliet dažādus materiālus un nododiet tos atkārtotai pārstrādei.

2.5 Struktūras izslēgšana
Struktūras izslēgšana jāveic saskaņā ar „Plānošanas un izpildes vadlīnijas logu un mājas durvju montāžai jaunās 
un renovējamās ēkās“ pašreizējo redakciju.

2.6 Drošības norādījumi transportēšanai un uzglabāšanai
 X Nemetiet, neļaujiet nokrist.
 X Izvairieties no spēcīgiem triecieniem.

 à Uzglabāšanas temperatūra zem -30°C un virs +60°C var izraisīt ierīces bojājumus.
 à Sargājiet no mitruma.
 X Transportējot stiklu, izmantojiet īpašas stikla transportēšanas iekārtas (piem., A veida statņus). 
 X Atdaliet uz viena statņa vai glabāšanā esošas vairākas rūtis vienu no otras ar starpslāņiem (piemēram, korķa 

plāksnēm, papīru, polipropilēna auklām). 
 X Uzglabājiet stiklu tikai vertikāli uz līdzenas un izturīgas pamatnes. Pamatnei izmantojiet piemērotu materiālu 

(piemēram, koka līstes). 
 X Pārliecinieties, ka izolējošais stikls visā savu elementu biezumā atrodas precīzi uz vismaz 2 pamatnēm. 

 à Drošības ierīces uzglabāšanas un transportēšanas laikā nedrīkst izraisīt stikla vai izolējošā stikla malu savieno-
juma bojājumus, un tās jāpieliek rūts virsmām plakaniski. 

 à Piemērotas uzglabāšanas vietas ir sausas, labi vēdināmas, slēgtas, no laika apstākļiem un UV starojuma pasar-
gātas telpas.

2.7 Kvalifikācija
GEZE bīdāmo durvju pārvada montāžu drīkst veikt tikai GEZE autorizēti speciālisti. 

3 Par šo dokumentu

3.1 Pārskats
Šajā instrukcijā aprakstīta automātisko bīdāmo durvju sistēmas GCprofile Therm 1 vērtnes un 2 vērtņu profilu 
sistēmas montāža. Ir aprakstīta kustīgo vērtņu, sānu daļu zem pārsedzes un nesošās daļas ar sānu daļām zem 
nesošās daļas iepriekšēja montāža / montāža.
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Par šo dokumentu

3.2 Kustīgā vērtne bez sānu daļas

Skats no priekšpuses Skats no sāniem

 

3.3 Kustīgā vērtne ar sānu daļu zem pārsedzes

Skats no priekšpuses Skats no sāniem

 

3.4 Kustīgā vērtne ar sānu daļu zem nesošās daļas bez virsgaismas loga

Skats no priekšpuses Skats no sāniem

 



GCprofile Therm

7

Pārskats

4 Pārskats

4.1 Plāni
Zīmējuma Nr. Veids Nosaukums
70518-ep100 Iebūvēšanas plāns Sienas montāža, 2 vērtnes
70518-ep101 Iebūvēšanas plāns Nesošā dala un sānu daļas, 2 vērtnes
70518-ep102 Iebūvēšanas plāns Nesošā daļa un sānu daļa, un virsgaismas logs, 2 vērtnes
70518-ep103 Iebūvēšanas plāns Sānu daļa zem pārsedzes, 2 vērtnes
70518-ep104 Iebūvēšanas plāns Imposta aizbīdņa fasāde, 2 vērtnes
70518-ep110 Iebūvēšanas plāns Sienas montāža, 1 vērtne
70518-ep111 Iebūvēšanas plāns Nesošā dala un sānu daļas, 1 vērtne
70518-ep112 Iebūvēšanas plāns Nesošā daļa un sānu daļa, un virsgaismas logs, 1 vērtne
70518-ep113 Iebūvēšanas plāns Sānu daļa zem pārsedzes, 1 vērtne
70518-ep150 Iebūvēšanas plāns Leņķveida grīdas vadīkla
70518-ep151 Iebūvēšanas plāns Vienlaidus grīdas vadīkla
70518-ep152 Iebūvēšanas plāns Vienlaidus grīdas vadīkla ar drenāžu
70518-ep160 Iebūvēšanas plāns Leņķveida grīdas vadīkla ar grīdas slēdzeni

Plāni var tikt mainīti. Izmantojiet tikai jaunāko versiju.

4.2 Darba rīki un palīglīdzekļi

Darba rīki Izmērs / skaits / izmantošana

Montāžas balsti, 2 gab.

A veida statņi

Savilcēja siksna

Vakuuma sifons

Līmeņrādis / svērtenis / līniju krustošanās 
lāzers

Mērlente 5 m vai 10 m

Torx skrūvgriezis

Malu apgriezējs

Gumijas / plastmasas āmurs

Zīmulis

4.3 Griezes momenti
Griezes momenti ir norādīti attiecīgajam montāžas solim.

4.4 Palīgmateriāli

Palīgmateriāls Lietošana / Artikuls / Mater. Nr.

Starpliku bloki

Savienojumu silikons

5 Piegādes apjoms un pilnīgums
 X Atveriet iepakojuma vienības un pārbaudiet piegādes pilnīgumu, izmantojot pavadzīmi.
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Iepriekšēja montāža darbnīcā

6 Iepriekšēja montāža darbnīcā

6.1 Nesošās daļas iepriekšēja montāža

 X Izmantojot skrūves, caur skrūvēm paredzētajām 
atverēm (2) piemontējiet montāžas leņķi (1) pie 
nesošās daļas (3) (bez skrūvju atverēm).

� �
�

 X Izmantojot skrūves, caur skrūvēm paredzētajām 
atverēm (6) nesošajā daļā (3) samontējiet sliedi 
(5) (bez moduļa) ar montāžas leņķi (1).

 X Iztaisnojiet sliedi (5) un izurbiet fiksācijas urbu-
mus (4).

Fiksācijas urbumu skaits ir atkarīgs no sliedes (5) 
garuma.

 X Demontējiet sliedi.

� �

� � �

 X Ievietojiet kniedējamos uzgriežņus M8 nesošās daļas fiksācijas urbumos (4).

 

�

�



GCprofile Therm

9

Montāža uzstādīšanas vietā

6.2 Vienas vērtnes sistēmas sagatavošana

 X Saskaņā ar blakusesošo zīmējumu izzā-
ģējiet padziļinājumu sānu plāksnē pie 
galvenās aizvēršanas apmales.

����

��
��

Attēlota slēdzama no kreisās puses

7 Montāža uzstādīšanas vietā

7.1 Vienlaidus grīdas vadīklas iepriekšēja montāža

7.1.1 Vienlaidus grīdas vadīklas bez drenāžas (pēc izvēles) iepriekšēja montāža

 X Uzklājiet blīvēšanas masu (3) uz grīdas 
vadīklas (2) gala virsmas.

 X Pieskrūvējiet paneļus (1) grīdas vadīk-
lai (2).

�

�

�

�

 X Ievietojiet grīdas vadīklu (2) grīdā un 
piestipriniet.

 X Noblīvējiet urbumus.
 X Padariet grīdas vadīklu ūdensnecaurlai-

dīgu.

�

 X Ievietojiet iekšējo grīdas vadīklu (4) ārējā 
grīdas vadīklā (6) tā, lai vītnes tapas (5) 
būtu vērstas uz iekšpusi.

 X Izmantojot vītnes tapas (5), iestatiet attā-
lumu no iekšējās grīdas vadīklas (4) līdz 
ārējai grīdas vadīklai (6) (griezes moments 
3 Nm).

 X Pēc galīgas iekšējās grīdas vadīklas (4) 
pozicionēšanas, aizlīmējiet rievas ar blīvē-
šanas masu (3).

�

�

�

����

�

�

Ārpusē Iekšpusē
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Montāža uzstādīšanas vietā

7.1.2 Vienlaidus grīdas vadīklas ar drenāžu (pēc izvēles) iepriekšēja montāža

 X Uzklājiet blīvēšanas masu (3) uz grīdas 
vadīklas (2) gala virsmas.

 X Pieskrūvējiet ūdens notekas (1) grīdas 
vadīklai (2). Ievietojiet grīdas vadīklu (2) 
grīdā.

 X Iebīdiet ūdens notekas (1) uzstādīšanas 
vietā esošajās notekcaurulēs (nominālais 
platums 32).

 X Nostipriniet grīdas vadīklu.
 X Noblīvējiet urbumus.
 X Padariet grīdas vadīklu ūdensnecaurlai-

dīgu.

�

�
�

�

 X Ievietojiet iekšējo grīdas vadīklu (4) ārējā 
grīdas vadīklā (6) tā, lai vītnes tapas (5) 
būtu vērstas uz iekšpusi.

 X Izmantojot vītnes tapas (5), iestatiet attā-
lumu no iekšējās grīdas vadīklas (4) līdz 
ārējai grīdas vadīklai (6) (griezes moments 
3 Nm).

 X Pēc galīgas iekšējās grīdas vadīklas (4) 
pozicionēšanas, aizlīmējiet rievas ar blīvē-
šanas masu (3).

����

�

�

�

��

7.1.3 Leņķveida grīdas vadīkla
Leņķveida grīdas vadīkla tiek montēta tikai tad, kad nostiprināti savienošanas profili, skatiet 7.2.3. nodaļu.

Ārpusē Iekšpusē



GCprofile Therm

11

Montāža uzstādīšanas vietā

7.2 Nesošās daļas montāža ar sānu daļu

7.2.1 Nosegpaneļa montāža

 

�

�

��

 X Atzīmētajā zonā (2) noklājiet nosegpaneli (1) ar blīvēšanas masu.
 X Ar 2 skrūvēm piemontējiet nosegpaneli (1) pie nesošās daļas.

7.2.2 Nesošās daļas montāža

Izmantojot garenās atveres (3), nesošā daļa tiek nofiksēta paaugstinātā pozīcijā un vēlāk nolaista uz sānu daļas.

 X Izmantojot montāžas leņķi (1), fiksējiet nesošo 
daļu (2) pie garenajām atverēm (3) sienā.

 X Montāžas leņķi novietojiet pie sienas piemērotā 
un izturīgā vietā.

� �

�

�������
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Montāža uzstādīšanas vietā

 

�

�
�

��

�

�

�

�

�

�

 X Ievietojiet gropes samazināšanas profilu (4) slīpi un iekariniet to augšdaļā �.
 X Salokiet gropes samazināšanas profilu (4) � un aizspiediet apakšpusē �.
 X Ejas zonā nostipriniet ar 15 mm blokiem (5).
 X Saskaņā ar zīmējumu piestipriniet blīvējumu sānu daļas ārpusē (6) ar roktura izvirzījumu.

 X Sānu daļas zonā vienmērīgos attālumos 
(≤300 mm) piestipriniet fiksējošās daļas stikla 
līsti (7).

�

�

�����
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 X Saskaņā ar EP zīmējumu montējiet sienas 
savienošanas profilu (1) un grīdas savieno-
šanas profilu (2).

Aizskrūvēšanas attālums <400 mm.

 à Savienošanas profiliem jābūt 
piemērotiem, izturīgiem un cieši 
aizpildītiem (skatiet 2.5. nodaļu). 

�

�

7.2.3 Leņķveida grīdas vadīklas montāža pēc izvēles

 X Pieskrūvējiet leņķveida grīdas vadīklu (2) 
ar 2 iegremdējamām skrūvēm DIN 7991 
M5×12 (1) (pievilkšanas griezes moments 
6 Nm).

�

�
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7.2.4 Sānu daļas montāža

 X Uzlieciet sānu daļu (3) uz grīdas savienoša-
nas profila �, nolieciet uz iekšpusi � un 
piebīdiet pie sienas savienošanas profila �.

Sienas savienošanas profilam pārliecinoši jāie-
ķeras sānu daļas rāmja profilā visā augstumā.

 X Pārbaudiet ejas atvēršanas platumu un 
atbilstību taisnam leņķim.

 X Savienojuma vietas starp sānu profilu un 
sienas savienošanas profilu noblīvējiet ar 
blīvēšanas masu.

�

�

�

�

 X Ievietojiet stikla līstes profilu (4) slīpi stikla 
līstes fiksatoros un nofiksējiet to, pagriežot 
uz augšu.

�

�

�
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7.2.5 Nesošās daļas pieskrūvēšana

 X Atskrūvējiet skrūves (4) un nolaidiet neso-
šo daļu (1) uz sānu daļas (3).

 X Izmantojot garenās atveres, iestatiet neso-
šās daļas augstumu.

 X Iztaisnojiet montāžas leņķi horizontāli.
 X Pievelciet skrūves (4).
 X Montējiet spraudņa blīvējumu.
 X Iezīmējiet un izurbiet četrus fiksācijas 

urbumus (5).
 X Piestipriniet nesošo daļu ar 4 iegremdēja-

mām skrūvēm M10 (atkarībā no pamata).

��

��

�

 X Pārbaudiet, vai gropes samazināšanas 
profils (7) novietots pareizi.

 X Ejas zonā no gropes samazināšanas profila 
(7) izņemiet 15 mm blokus (6).

�

�

7.2.6 Paneļa montāža ejas zonā

Ejas fiksācijas profila sagatavošana

 

�

�

�

�

�

�

 X Starpliku (2) iekšpusē apmēram 500 mm attālumā ievietojiet fiksācijas profilā (1).
 X Ievietojiet apaļās auklas (3) aptuveni 500 mm attālumā.
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�

 X Iebīdiet novelkošo suku (3). Ļaujiet izvirzīties apmēram 2 cm.

 

�

�

 X Mazliet nolieciet izvirzīto galu.
 X Precīzi iebīdiet novelkošo suku.

 
 X Fiksācijas profila otrā pusē precīzi atdaliet novelkošo suku.
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7.2.7 Nesošās daļas fiksācijas profila ievietošana

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

 X Aprīkoto fiksācijas profilu (skatiet 7.2.6. nodaļu) ar rievu un apaļās auklas gabaliem pielieciet nesošās daļas (1) 
apakšā � un pagrieziet �.

 X Pielieciet ejas nosedzošo vāku (3) gropes profilam � un iespiediet uz augšu ejas fiksācijas profilā .
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7.3 Pārsedzes montāža ar sānu daļām

7.3.1 Iebūvēšanas pozīcija
Montējot sānu daļu, pievērsiet uzmanību pareizai iebūvēšanas pozīcijai:
 à Sānu daļas fiksējošā skrūve (1) atrodas iekšpusē augšā.

 

�

7.3.2 Fiksācijas profila montāža

 X Montējiet fiksācijas profilu (3) (pievilkšanas 
griezes moments > 5 Nm atkarībā no pamata un 
skrūves veida).

Aizskrūvēšanas attālums <400 mm.

�
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7.3.3 Sienas savienošanas profila un grīdas savienošanas profila montāža

 X Saskaņā ar EP zīmējumu montējiet sienas 
savienošanas profilu (1) un grīdas savieno-
šanas profilu (2).

 à Savienošanas profiliem jābūt 
piemērotiem, izturīgiem un cieši 
aizpildītiem (skatiet 2.5. nodaļu). 

Aizskrūvēšanas attālums <400 mm.

�

�

7.3.4 Sānu daļas pagriešana

 X Ieveriet samontēto sānu daļu 
augšpusē apmēram 30 mm blakus 
sienai �.

 X Pagrieziet sānu daļu apakšā �. 
 X Nolaidiet uz leju uz savienošanas 

profilu �.
 X Pabīdiet sānu daļu pie sienas uz 

sienas savienošanas profilu .

Sienas savienošanas profilam pārlieci-
noši jāieķeras sānu daļas rāmja profilā 
visā augstumā.

 X Pārbaudiet ejas atvēršanas platu-
mu un atbilstību taisnam leņķim.

 X Savienojuma vietas starp sānu 
profilu un sienas savienošanas pro-
filu noblīvējiet ar blīvēšanas masu.

�

�

�

�
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 X Izurbiet Ø 2 mm urbumu fiksācijas 
skrūvei.

 X Ieskrūvējiet fiksācijas skrūvi no 
sānu daļā (1) (pievilkšanas griezes 
moments 2 Nm).

�

 X Iebīdiet novelkošo suku (2) sukas turētāja 
profilā ejas zonā.

 X Lai fiksētu novelkošo suku, nedaudz 
salieciet tās galu (3) ar knaiblēm.

 X Montējiet sukas turētāju ar suku tieši virs 
ejas zonas, skatiet EP zīmējumu.

��

 à Ja nav jāmontē virsgaismas logs:
 X Montējiet bīdāmo durvju ECdrive T2 pievadu saskaņā ar ECdrive T2 montāžas instrukciju.

 à Ja jāmontē virsgaismas logs:
 X Montējiet virsgaismas logu saskaņā ar „GCprofile Therm - virsgaismas logu profilu sistēma“ montāžas instrukciju.
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7.4 Bīdāmās durvis, 1 vērtne

7.4.1 Sienas līstes profila montāža
Priekšnosacījumi:
 à Durvju vērtnes ir samontētas un iztaisnotas.
 à Spraugu izmēti ir iestatīti.

 X Pieskrūvējiet sienas līstes profilu (1).
 X Iespiediet HSK blīvējuma profilu (2).

Sienas līstes profilam (1) jābūt piemērotam, 
izturīgam un cieši aizpildītam (skatiet 2.5. 
nodaļu).

� �

7.5 NSK paketes montāža pie sānu daļas

Nelokiet vai salieciet NSK paketi.

 X NSK paketes sānu daļu (1) ievietojiet tā, lai tā 
apakšā izvirzītos 5 mm. �

�
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7.6 NSK paketes montāža pie kustīgās vērtnes

Nelokiet vai salieciet NSK paketi.

 X Ievietojiet NSK paketi kustīgās vērtnes NSK pro-
filā (4) tā, lai NSK blīvējums (2) apakšā izvirzītos 
7 mm.

Alumīnija nosegprofils (3) beidzas precīzi ar kustīgās 
vērtnes alumīnija profila apakšējo apmali (4).

� �

�

�

�

1 Novelkošā suka
2 NSK blīvējums
3 Alumīnija nosegprofils
4 Kustīgā vērtne
5 Grīdas vadīklas līstes novelkošā suka

��
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8 Tīrīšana
Ko tīrīt Kā tīrīt
Stikla virsmas Apmazgājiet ar aukstu etiķūdeni un noslaukiet.
Nerūsējošas virsmas Noslaukiet ar neabrazīvu drānu.
Lakotas virsmas Apmazgājiet ar ūdeni un ziepēm.
Anodētas virsmas Apmazgājiet ar sārmu nesaturošu mazgāšanas līdzekli (pH vērtība 5,5 … 7).
Plastmasas virsmas Apmazgājiet ar ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli.
EPDM blīvējumi Apmazgājiet ar ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli.

9 Demontāža

BRĪDINĀJUMS! 
Apdraud dzīvību elektriskās strāvas trieciena dēļ!

 X Elektroiekārtas (230/115 V) drīkst pieslēgt un atslēgt tikai kvalificēts elektriķis.
 X Veiciet pieslēgumu elektrības tīklam zemējuma vada pārbaudi saskaņā ar VDE 0100 610. daļu.

UZMANĪBU! 
Ievainojumu gūšanas risks!
Pagriežot pārsegu, personas var gūt ievainojumus.

 X Ar pārsegiem, kuru garums pārsniedz 4 m, strādājiet tikai divatā.

UZMANĪBU! 
Ievainojumu gūšanas risks grūdiena vai saspiešanas dēļ!

 X Nodrošiniet durvju vērtnes pret nejaušu kustību.
 X Atvienojiet akumulatoru.

Demontāža veicama montāžai apgrieztā secībā.
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