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Wprowadzenie

1 Wprowadzenie

1.1 Symbole i środki prezentacji

Wskazówki ostrzegawcze
Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia informujące o szkodach materialnych i zagrożeniach dla ludzi.

 X Należy przeczytać te wskazówki ostrzegawcze i zawsze się do nich stosować.
 X Należy postępować zgodnie ze wszystkimi zaleceniami oznaczonymi symbolem i hasłem ostrzegawczym.

Symbol 
ostrzegawczy

Hasło ostrze-
gawcze

Znaczenie

OSTRZEŻENIE Zagrożenia dla ludzi. 
Zignorowanie może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.

UWAGA Zagrożenia dla ludzi. 
Nieprzestrzeganie może prowadzić do lekkich obrażeń ciała.

Inne symbole i środki prezentacji
Aby obsługa była bardziej przejrzysta, ważne informacje i wskazówki techniczne są szczególnie podkreślone.

Symbol Znaczenie

 

„Ważna wskazówka” 
Informacje, które pozwolą uniknąć szkód materialnych oraz zrozumieć lub zoptymalizować czynności.

 
„Dodatkowa informacja”

 X  
Symbol czynności: należy wykonać określoną czynność.

 X W przypadku kilku czynności należy zachować właściwą kolejność.

1.2 Przeglądy i obowiązywanie
Wersja 00: dotyczy wersji ECdrive T2 i ECdrive T2-FR od roku produkcji 2019.

1.3 Odpowiedzialność cywilna za produkt
Zgodnie z odpowiedzialnością producenta za swoje produkty opisaną w ustawie o odpowiedzialności za pro-
dukt należy przestrzegać informacji zawartych w tej broszurze (informacji o produkcie i użytkowaniu zgodnym 
z przeznaczeniem, niewłaściwym użyciu, wydajności produktu, konserwacji produktu, obowiązkach informacyj-
nych i instruktażowych). Nieprzestrzeganie powyższych informacji zwalnia producenta z odpowiedzialności. 

1.4 Dodatkowo obowiązujące dokumenty
Rodzaj Nazwa
Schemat połączeń DCU1-NT

DCU1-2M-NT
Podręcznik użytkownika DCU1-NT 

DCU1-2M-NT 
DCU1-2M

Błędy i działania DCU1 
DCU1-2M

Schemat okablowania Jednoskrzydłowy
Dwuskrzydłowy

Analiza bezpieczeństwa
Instrukcja montażu Skrzydło i boczne przyświetle systemów profilowych
Instrukcja montażu ECdrive T2

Dokumentacja podlega zmianom. Należy zawsze korzystać z aktualnej wersji.

1.5 Skróty
OKFF Górna powierzchnia wykończonej posadzki
DH Wysokość przejścia
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2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
System drzwi przesuwnych służy do automatycznego otwierania i zamykania przejścia w budynku. 
System drzwi przesuwnych może być stosowany tylko do skrzydeł pionowych i może być zainstalowany tylko 
w suchych pomieszczeniach w dopuszczalnym obszarze stosowania (patrz instrukcja montażu i serwisowania).

System drzwi przesuwnych jest przeznaczony do stosowania na ciągach pieszych. 
System drzwi przesuwnych nie jest przeznaczony do następujących zastosowań:
 à do zastosowania przemysłowego,
 à do zakresu zastosowania, który nie służy ruchowi osób (np. brama garażowa),
 à na przedmiotach ruchomych, jak statki.

System drzwi przesuwnych wolno wykorzystywać tylko:
 à w trybach pracy przewidzianych przez GEZE,
 à z komponentami dopuszczonymi / zatwierdzonymi przez GEZE,
 à z oprogramowaniem dostarczonym przez GEZE,
 à w wariantach zabudowy / rodzajach montażu udokumentowanych przez GEZE,
 à w obrębie sprawdzonego / dopuszczonego zakresu zastosowania (klimat / temperatura / stopień ochrony).

Inne zastosowanie uchodzi za niezgodne z przeznaczeniem i prowadzi do wygaśnięcia wszelkich roszczeń 
z tytułu odpowiedzialności i rękojmi wobec GEZE. 

2.2 Zasady bezpieczeństwa
 à Ingerencje i modyfikacje, które wpływają na technikę bezpieczeństwa i funkcjonalność systemu drzwiowego, 

mogą być wykonywane tylko przez firmę GEZE. 
 à Bezusterkowa i bezpieczna eksploatacja wymaga prawidłowego transportu, prawidłowego ustawienia i mon-

tażu, wykwalifikowanej obsługi i poprawnej konserwacji.
 à Należy przestrzegać właściwych przepisów o zapobieganiu wypadkom oraz innych ogólnie uznanych zasad 

techniki bezpieczeństwa i medycyny pracy. 
 à Tylko oryginalne akcesoria, oryginalne części zamienne i akcesoria zatwierdzone przez firmę GEZE zapewniają 

bezusterkowe działanie systemu drzwiowego.
 à Montaż, prace konserwacyjne i serwisowe mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel 

posiadający autoryzację firmy GEZE.
 à W zakresie badań dotyczących bezpieczeństwa obowiązują ustawy i przepisy krajowe.
 à Dokonanie samowolnych modyfikacji urządzenia wyklucza wszelką odpowiedzialność firmy GEZE za powstałe w kon-

sekwencji szkody oraz powoduje unieważnienie dopuszczenia na stosowanie w drzwiach na drogach ewakuacyjnych.
 à W przypadku łączenia z produktami innych producentów firma GEZE nie udziela gwarancji.
 à Również do napraw i konserwacji wolno stosować tylko oryginalne części firmy GEZE.
 à Podłączenie do sieci zasilającej budynku musi wykonać elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia. 

Podłączenie do sieci elektrycznej i sprawdzenie przewodu ochronnego to czynności, które należy wykonać 
zgodnie z wymogami normy VDE 0100, część 610.

 à Jako zabezpieczenie sieciowe należy zastosować bezpiecznik samoczynny 10 A (po stronie inwestora).
 à Programator z wyświetlaczem zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
 à Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE przed uruchomieniem instalacji drzwiowej należy przeprowadzić 

analizę zagrożeń oraz oznakować instalację drzwiową zgodnie z dyrektywą w sprawie oznakowania CE 93/68/EWG.
 à Należy przestrzegać dyrektyw, norm i przepisów krajowych w ich aktualnie obowiązującej wersji, ze szczegól-

nym uwzględnieniem następujących dokumentów:
 à DIN 18650: 2010-06 „Zamki i okucia – automatyczne systemy drzwiowe”
 à VDE 0100, część 610: 2004-04 „Wykonywanie instalacji elektroenergetycznych o napięciach znamionowych do 1000 V”
 à DIN EN 16005: 2013-01 „Drzwi z napędem. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania i metody badań”
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytko-

wania – część 1: Wymagania ogólne (IEC 60335-1: 2010, zmodyfikowane); wersja niemiecka EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo 

użytkowania – część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien” 
(IEC 60335-2-103: 2006, zmodyfikowane + A1: 2010, zmodyfikowane); wersja niemiecka EN 60335-2-103: 2015

Produkt powinno się wbudować lub zabudować w taki sposób, aby w przypadku ewentualnych napraw i/lub 
konserwacji zapewniony był bezproblemowy dostęp do produktu przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy, 
a ewentualne koszty demontażu nie okazały się niewspółmierne w stosunku do wartości produktu. 
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2.3 Wykonywanie prac ze świadomością bezpieczeństwa
 à Zabezpieczyć miejsce pracy przed nieuprawnionym wejściem.
 à Uwzględnić zasięg obrotu długich części urządzenia.
 à Nie wykonywać w pojedynkę prac o wysokim poziomie zagrożenia (np. montaż napędu, pokrywy lub skrzydła drzwi).
 à Pokrywy/osłony napędów zabezpieczyć przed spadnięciem.
 à Niezamocowane komponenty zabezpieczyć przed spadnięciem.
 à Używać tylko przewodów podanych w schemacie okablowania. Rozmieścić ekrany zgodnie ze schematem połączeń.
 à Luźne kable wewnątrz napędu zabezpieczyć opaskami kablowymi.
 à Przed rozpoczęciem prac przy instalacji elektrycznej:

 à Odłączyć napęd od sieci 230 V i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Sprawdzić brak napięcia.
 à Odłączyć sterownik od akumulatora 24 V.

 à W przypadku stosowania zasilacza bezprzerwowego (UPS) urządzenie znajduje się pod napięciem także po 
odłączeniu od sieci.

 à Do przewodów typu linka stosować izolowane końcówki kablowe.
 à Zadbać o odpowiednie oświetlenie.
 à Stosować szkło bezpieczne.
 à Na szklanych skrzydłach drzwiowych umieścić naklejki bezpieczeństwa.
 à Niebezpieczeństwo obrażeń przy otwartym napędzie. Obracające się części mogą wciągnąć włosy, ubrania, 

kable itp.!
 à Niebezpieczeństwo obrażeń w niezabezpieczonych miejscach; grozi zgnieceniem, uderzeniem, odcięciem lub 

wciągnięciem!
 à Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku zbicia szkła! Stosować wyłącznie szkło bezpieczne.
 à Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu ostrych krawędzi przy napędzie i skrzydle drzwiowym!
 à Niebezpieczeństwo obrażeń wywołanych przez ruchome elementy podczas montażu!

2.4 Wykonywanie prac ze świadomością ochrony środowiska
 à Podczas utylizacji instalacji drzwiowej posegregować różne materiały i doprowadzić do recyklingu.
 à Nie wyrzucać baterii i akumulatorów do zwykłego pojemnika na odpady komunalne.
 à Podczas utylizacji instalacji drzwiowej i baterii/akumulatorów przestrzegać przepisów prawa.

2.5 Zasady bezpieczeństwa podczas transportu i przechowywania
 X Nie rzucać napędem. Nie dopuścić, aby spadł.
 X Unikać mocnych uderzeń.

 à Przechowywanie w temperaturze poniżej -30°C i powyżej +60°C może spowodować uszkodzenie urządzenia.
 à Przechowywać w suchym miejscu.
 X Podczas transportu szkła używać specjalnych urządzeń do transportu szkła (np. stelaży w kształcie litery A). 
 X Kilka szyb na stelażu lub podczas magazynowania oddzielić od siebie przekładkami (np. płytami korkowymi, 

papierem, sznurkami). 
 X Szkło przechowywać tylko w pozycji stojącej na równym i nośnym podłożu. Jako podkład zastosować w tym 

celu odpowiedni materiał (np. drewniane listwy). 
 X W przypadku szkła izolowanego zwrócić uwagę, aby całą swoją grubością przylegało w pozycji stojącej do 

przynajmniej 2 podkładów. 
 à Zabezpieczenia transportowe i magazynowe nie mogą powodować uszkodzeń powierzchni i krawędzi szkła 

i muszą płasko przylegać do powierzchni szkła. 
 à Powierzchnią magazynową mogą być pomieszczenia suche, chronione przed wpływem atmosfery i działa-

niem promieniowania ultrafioletowego.

2.6 Kwalifikacje
Montaż napędu drzwi przesuwnych firmy GEZE może być wykonywany tylko przez specjalistów, posiadających 
autoryzację firmy GEZE. 



ECdrive T2

6

O tym dokumencie

3 O tym dokumencie

3.1 Przegląd
Niniejsza instrukcja opisuje montaż automatycznego napędu drzwi przesuwnych ECdrive T2/ ECdrive T2-FR 
z wspornikiem samonośnym.

3.2 Montaż wspornika z bocznym przyświetlem

Widok z przodu Widok z boku

 

3.3 Montaż na nadprożu zespołu drzwi z bocznym przyświetlem

Widok z przodu Widok z boku
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4 Przegląd

4.1 Plany
Nr rysunku Rodzaj Nazwa
70518-ep09 Rysunek podzespołu ECdrive T2 ISO Montaż wspornika 1-skrz.
70518-ep10 Rysunek podzespołu ECdrive T2 ISO Montaż wspornika 2-skrz.
70518-ep11 Rysunek podzespołu ECdrive T2 ESG Montaż wspornika 1-skrz.
70518-ep12 Rysunek podzespołu ECdrive T2 ESG Montaż wspornika 2-skrz.
70518-ep13 Rysunek podzespołu ECdrive T2 ISO Montaż drzwi jednoskrzydło-

wych na nadprożu 
70518-ep14 Rysunek podzespołu ECdrive T2 ISO Montaż drzwi 

dwuskrzydłowych na nadprożu
70518-ep15 Rysunek podzespołu ECdrive T2 ESG Montaż drzwi 

jednoskrzydłowych na nadprożu
70518-ep16 Rysunek podzespołu ECdrive T2 ESG Montaż drzwi 

dwuskrzydłowych na nadprożu
70518-ep25 Rysunek podzespołu ECdrive T2 ISO Wspornik Lock A 1-skrz.
70518-ep26 Rysunek podzespołu ECdrive T2 ISO Wspornik Lock A 2-skrz.
70518-ep27 Rysunek podzespołu ECdrive T2 ISO Wspornik Lock M 1-skrz.
70518-ep28 Rysunek podzespołu ECdrive T2 ISO Wspornik Lock M 2-skrz.
70518-ep31 Rysunek podzespołu ECdrive T2 ISO Mont. na nadpr. Lock M 1-skrz.
70518-ep32 Rysunek podzespołu ECdrive T2 ISO Mont. na nadpr. Lock M 2-skrz.

70518-9-0961 Instrukcja wykonywania 
otworów 

Profil wspornikowy A EC T2

70518-9-0962 Instrukcja wykonywania 
otworów 

Profil wspornikowy B EC T2

70717-2-0269 Instrukcja wykonywania 
otworów 

Profil wspornikowy

70717-2-0270 Instrukcja wykonywania 
otworów 

Profil pokrywy wspornika

70518-2-0226 Instrukcja wykonywania 
otworów 

Profil wspornikowy B z wykonanymi otworami

70717-2-0260 Instrukcja wykonywania 
otworów 

Wspornik otworowany do montażu na nadprożu

70717-2-0261 Instrukcja wykonywania 
otworów 

Pokrywa wspornika z otworami do montażu 
na nadprożu

Dokumentacja podlega zmianom. Należy zawsze korzystać z aktualnej wersji.

4.2 Narzędzia i środki pomocnicze

Narzędzie Wielkość

Klucz dynamometryczny 3-15 Nm
Zestaw kluczy imbusowych do rozmiaru klucza 6 mm
Klucz widełkowy 8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm
Zestaw śrubokrętów do 6 mm
Wiertarka –
Wiertło do kamienia –
Wiertło do metalu –

4.3 Momenty dokręcania
Momenty dokręcania są podane przy poszczególnych etapach montażu.
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4.4 Przegląd komponentów
Komponent Typ drzwi Typ wspornika Szkic
Wspornik do montażu 
wspornika

ECdrive T2 Profil wspornikowy A

Wspornik do montażu 
wspornika

ECdrive T2 Profil wspornikowy B

Wspornik do montażu 
na nadprożu

ECdrive T2 Profil wspornikowy

Wspornik do montażu 
na nadprożu

ECdrive T2 Profil pokrywy wspornika

Płyta boczna szeroka ECdrive T2 Płyta boczna A

Płyta boczna wąska ECdrive T2 Płyta boczna B
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4.5 Budowa

Przedstawienie Typ drzwi Skrzydło drzwiowe Typ wspornika Mocowanie
Montaż wspornika 1-skrz. ISO i ESG do montażu wspornika Płyta boczna A i B

Montaż wspornika 2-skrz. ISO i ESG do montażu wspornika Płyta boczna A i B

Montaż na nadprożu (z bocznymi przyświetlami 
przed ścianą)

1-skrz. ISO i ESG do montażu 
na nadprożu

Bezpośrednio 
na nadprożu

Montaż na nadprożu (z bocznymi przyświetlami 
przed ścianą)

2-skrz. ISO i ESG do montażu 
na nadprożu

Bezpośrednio 
na nadprożu
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5 Montaż
 X Zabezpieczyć miejsce pracy przed nieuprawnionym wejściem.
 X Pracować zawsze w dwie osoby.
 X Używać drabin i podestów.
 X Dbać o czystość wnętrza szyny jezdnej.

5.1 Przygotowanie w zakresie inwestora

 X Aby zagwarantować profesjonalny montaż, należy sprawdzić przygotowanie w zakresie inwestora:
 à rodzaj i wytrzymałość konstrukcji elewacji bądź podkonstrukcji, 
 à płaskość powierzchni montażowej,
 à płaskość posadzki wykończonej,
 à wymagania schematu okablowania.

5.2 Przygotowawcze prace montażowe

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

 X Zabezpieczyć miejsce pracy przed nieuprawnionym wejściem.
 X W przypadku drzwi 1-skrzydłowych pracować zawsze przynajmniej w dwie osoby.
 X W przypadku drzwi 2-skrzydłowych pracować zawsze przynajmniej w trzy osoby.
 X Używać minimum dwóch drabin lub podestów.

W kolejnym rozdziale opisany jest montaż wspornika do montażu wspornika i na nadprożu.

5.3 Montaż wspornika

 X W przypadku użycia małych zaślepek bocznych należy zwrócić uwagę na to, aby zachować wystarczającą 
odległość od ściany do otworu.

Rodzaj płyt bocznych zależy od sposobu montażu (patrz rozdział 4.4).
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5.3.1 Wiercenie otworów w profilu wspornikowym A
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 X Szynę jezdną (2) położyć na profilu wspornikowym A (1) w taki sposób, aby rowek (3) szyny jezdnej znajdował 
się na rowku (4) profilu wspornikowego A.

 X Wypunktować otwory (5) na profilu wspornikowym.
 X Wywiercić otwory zgodnie z instrukcją wiercenia (70518-9-0961).

5.3.2 Montaż listwy bocznej

górna krawędź wykończonej podłogi

 X Podłożyć listwę boczną (1), wyrównać i przykręcić do ściany, zachowując odstęp 5 mm.
 X Wyrównać ewentualne nierówności.
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5.3.3 Montaż płyty bocznej do profilu wspornikowego

W zależności od otoczenia montażowego można zamontować szeroką lub wąską płytę boczną.

Płyta boczna, szeroka Płyta boczna, wąska Wyrównanie listwa boczna-płyta 
boczna

�

�
��

��

��
����

���

�

�

��
��

��
����

���

�

�

 X Ustawić płytę boczną (1) nad listwą boczną (2) i przykręcić 4 śrubami z łbem wpuszczanym.

5.3.4 Montaż listwy podłogowej do bocznego przyświetla

�

�

��

���

��

�

���

 X Listwę boczną (1) przykręcić na podłożu zgodnie z powyższymi danymi wymiarowymi.
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5.3.5 Klocek mocujący, montaż u dołu na płycie bocznej

Płyta boczna, szeroka Płyta boczna, wąska

�

�

 X Klocek mocujący przykręcić u dołu (1) do płyty bocznej śrubą z łbem wpuszczanym M8×16 (moment dokręcania 24 Nm).

5.3.6 Montaż profilu wspornikowego A

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu spadającego elementu!
Profil wspornikowy A jest bardzo ciężki i nieporęczny.

 X Profil wspornikowy A montować w przynajmniej 3 osoby.
 X Podczas montażu nie stać pod wspornikiem.

 

�

�

�

 X Nałożyć profil wspornikowy A (1) na klocek mocujący, u dołu (2).
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 X Klocek mocujący przykręcić u góry (3) do płyty 
bocznej śrubą z łbem wpuszczanym M8×16 (4) 
(moment dokręcania 24 Nm).

Profil wspornikowy A (1) jest zamocowany.

�

�

�

5.4 Montaż bocznych przyświetli

OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Boczne przyświetla są bardzo ciężkie i mogą się przewrócić.

 X Podczas montażu zabezpieczyć boczne przyświetla przed przewróceniem.

UWAGA
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Szkło bocznych przyświetli może się zbić.

 X Z bocznymi przyświetlami obchodzić się starannie i ostrożnie.

 X Ustawić boczne przyświetle.
 X Włożyć nakrętkę sześciokątną (2) i śrubę sze-

ściokątną (1).
�

�

Montaż uszczelki gumowej do szyby

 X Uszczelkę gumową szyby (3) przyciąć 
na długość szyby.

 X Uszczelkę zamocować na górnej krawędzi 
szyby.

 X Włożyć śrubę regulacyjną (4).

� �
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Wkładanie bocznego przyświetla

Montaż wspornika:
 X Zmontowane boczne przyświetle (1) ustawić 

od zewnątrz na listwie podłogowej (2).
Montaż na nadprożu:

 X Zmontowane boczne przyświetle (1) ustawić 
od wewnątrz na listwie podłogowej (2).

�

�

 X Ustawić/złożyć boczne przyświetle (1), aby 
przylegało na górze do wspornika.

�

Zamocowanie bocznego przyświetla

 X Boczne przyświetle (1) złożyć całkowicie i wsunąć w listwę ścienną (5).

 

�

�
�

�

�

 X Wykręcić śrubę regulacyjną (4) na górze 
bocznego przyświetla na tyle, aby przylegała 
do wspornika. �
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Umieszczanie osłon
 X Do wspornika (3) przykręcić pokrywę (1) 

śrubami imbusowymi (2).

�
�

�

 X W przejściu drzwi włożyć we wspornik od dołu 
listwę maskującą (4).

�
 X Wcisnąć osłonę (5) na wspornik.

�

Zabezpieczenie bocznego przyświetla

 X Na dole bocznego przyświetla (6) włożyć 
i dokręcić blachowkręt z łbem grzybkowym 
BZ 4,8 x 16. 
Wkręt ten zabezpiecza boczne przyświetle 
przed przesunięciem.

�

Ustawienie odległości od posadzki i szczeliny
 X Dopasować do siebie ustawienia śrub zawieszających na skrzydłach drzwiowych (patrz instrukcja montażu 

napędu).

Montaż naświetla

 X Podczas montażu naświetla należy przestrzegać instrukcji montażu producenta.
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5.5 Przykręcanie profilu wspornikowego B do profilu wspornikowego A

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu spadającego elementu!
Profil wspornikowy B jest bardzo ciężki i nieporęczny.

 X Profil wspornikowy B montować w przynajmniej 3 osoby.
 X Podczas montażu nie stać pod wspornikiem.

 

�

�

�

 X Profil wspornikowy B (2) przykręcić śrubami M6×20 DIN 912 (3) do profilu wspornikowego A (1) (moment 
dokręcania 10 Nm).

Ponieważ uszczelki bocznych przyświetli osiadają, należy dokręcić śruby w obszarze kreskowanej powierzchni.
 X Dokręcić śruby w następującej kolejności:

 

�� ��
�� ���

�� ���
�� ���

�� ���
�� ���

�� ���
� ���
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5.6 Montaż szyny jezdnej na profilu wspornikowym A

5.6.1 Przykręcanie płyt bocznych do szyny jezdnej

 �

�

�

 X Każdą płytę boczną (1) przykręcić 3 blachowkrętami z łbem soczewkowym ISO 7049 ST4,8×25 do szyny 
jezdnej (2) (moment dokręcania 5 Nm).

5.6.2 Montaż szyny jezdnej

 

� �
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5.7 Montaż na nadprożu (montaż w warstwie ocieplenia)

OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Profile są bardzo ciężkie i mogą spaść.

 X Podczas montażu profile powinny być zabezpieczone przed spadnięciem przynajmniej przez 2-3 osoby.

 X Przykręcić wspornik (1) do ściany.

�

 X Włożyć boczne przyświetle (2) i zamocować.

�

 X Przykręcić profil (3) na wsporniku (1).

�

�

 X Przykręcić szynę jezdną (4) na profilu (3).

�

�
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6 Demontaż

OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Pokrywa jest trzymana za pomocą elementów ustalających.

 X Pokrywę ściągać z pomocą drugiej osoby i ostrożnie opuścić na lince zabezpieczającej.

UWAGA
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Szkło bocznych przyświetli może się zbić.

 X Z bocznymi przyświetlami obchodzić się starannie i ostrożnie.

OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Boczne przyświetla są bardzo ciężkie i mogą się przewrócić.

 X Podczas montażu zabezpieczyć boczne przyświetla przed przewróceniem.

OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Wspornik jest bardzo ciężki i może spaść.

 X Podczas montażu wsporniki powinny być zabezpieczone przed spadnięciem przynajmniej przez 2-3 osoby.

 X Aby zdemontować urządzenie, postępować w odwrotnej kolejności do montażu.
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