MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZADLABACÍ ZÁMKY
Před započetím montáže si pečlivě prostudujte tento montážní návod. Vzhledem k tomu, že při zablokování
dveří vinou špatné montáže zámku může dojít k ohrožení majetku i zdraví osob, proveďte montáž přesně dle
tohoto návodu. Výrobce neodpovídá za škody způsobené špatnou montáží a zásahem do konstrukce zámku.
Výrobce doporučuje použít vhodný typ (konstrukci) zámku dle konstrukce a specifikace užití dveří. Výrobce
doporučuje organizacím, které provádějí montáže bezpečnostních zámků, aby si montážní pracovníky nechali
ve výrobním podniku proškolit (rozsah školení cca 4 hod).Ostatní zadlabací zámky lze zakovat dle návodu.
!!! Bez tohoto montážního návodu výrobce neodpovídá za případnou reklamaci. !!!
!!! POZOR: Zámek nerozebírat-nebezpečí úrazu. !!!
Vnitřní stěny zádlabu musí být čisté, hladké, ze zádlabu musí být odstraněny piliny a hobliny. Umístění zádlabu
vůči přední straně dveří se řídí dle šířky dveří, rozměrů polodrážky dveří a polodrážky zárubní a nelze je tedy v
tomto stavu stanovit.
Návod:
Do čistého zádlabu vsaďte zámek. Zámek musí jít do zádlabu volně zasunout. Šířka zádlabu se řídí
maximální šířkou skříně zámku + 0,5mm
2. Zkontrolujte, zda otvory pro kliku a vložku ve dveřích se kryjí s otvory v zámku.
3. Zámek nyní upevněte do zádlabu vruty a vyzkoušejte funkci zámku klíčem nebo namontovanou
cylindrickou vložku při otevřených dveřích ( v případě kolize může dojít k zablokování dveří). Nikdy
nevytahujte cylindrickou vložku ze zámku při vysunuté závoře ( zamčeném zámku). Bude–li ve dveřích
zámek s pojistkou, dojde k zablokování stavítka ( opatření při vylomení vložky) a zámek nebude možno
znovu zprovoznit. Pak může dojít k nevratnému poškození, případně ke zničení dveří a zámku.
Zkuste zatlačit střelku do zámku a pokud střelka drhne, nebo nemá plynulý chod, je v místě střelky úzký
zádlab, který je nutno buď zvětšit nebo pročistit.
4. Namontujte dveřní kování dle návodu na montáž dveřního kování. Při vrtání montážních otvorů kování,
nebo v případě jejích zvětšování a jiných úprav, které vedou přes zámek, je nutno zámek vymontovat ze
zádlabu.Kování musí být osazeno přesně - klika i cylindrická vložka musí procházet volně přes zámek
5. Znovu vyzkoušejte funkci zámku i s kováním a dbejte přesného ustavení cylindrické vložky v zámku.
6. Zkontrolujte velikost mezery mezi boční hranou dveřního křídla a zárubní, která musí být 3-5mm.
7. V případě dřevěných zárubní zadlabejte a upevněte vruty protiplech. Otvory pro závoru a střelku musí být
dostatečně hluboké. V případě, že se střelka nebo závora nezasune zcela do protiplechu v zárubní, nejde
zámek uzamknout a může dojít k zablokování dveří.
8. Dveřní křídlo zavřete, vyzkoušejte funkci zámku.
9. Jestliže jsou zárubně opatřeny těsněním, je nutné upravit vůli mezi střelkou a protiplechem tak, aby
nedocházelo k přílišnému brždění střelky při zapadnutí a při odemykání zámku. ( V případě drhnutí je
potom nutno vždy uvolnit střelku při odemykání přidržením dveří. )
10. Při natírání dveří nesmí vniknout barva do mechanismu zámku.
11. Pro snížení tření doporučujeme namazat třecí plochy zámku (střelky a závory).
12. Bez řádně nainstalovaného vrchního kování se zámek nesmí používat! Používáním zámku bez vrchního
kování (klika se štíty) může dojít k nevratnému poškození mechanismu zámku.
1.

Návod na otočení střelky - jen u pravo-levých variant:
Přeměna zámku LEVÉHO na PRAVÝ a naopak se provede následovně:
-

vytáhnout pojistku poz. 1
zatlačit střelku do zámku poz. 2
otočit střelku poz. 3
střelku vysunout do původní polohy poz. 4
vrátit zpět pojistku poz. 5
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