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Wprowadzenie

1 Wprowadzenie

1.1 Symbole i sposób prezentacji

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

 X Należy przeczytać te wskazówki i zawsze je stosować.
 X Należy postępować zgodnie ze wszystkimi zaleceniami oznaczonymi symbolem i hasłem ostrzegawczym.

Symbol 
ostrzegawczy

Hasło ostrze-
gawcze

Znaczenie

OSTRZEŻE-
NIE

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

Inne symbole i sposób prezentacji
Aby objaśnić prawidłową obsługę, ważne informacje i wskazówki techniczne są szczególnie wyeksponowane.

Symbol Znaczenie

 

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

 
oznacza „Dodatkowa informacja”

 X  
Symbol czynności: Należy wykonać określoną czynność.

 X W przypadku kilku czynności do wykonania należy zachować podaną kolejność.

1.2 Wersje i zakres obowiązywania
Wersja 00: dotyczy GCprofile Therm z napędem ECdrive T2 i ECdrive T2-FR od roku produkcji 2019

1.3 Odpowiedzialność 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 Dokumenty powiązanie

Rodzaj Nazwa
Dokumenty dotyczące obróbki Przegląd profili
Dokumentacja wykonawcza
Instrukcja montażu Naświetle
Instrukcja montażu System profilowy – skrzydła i przyświetle
Instrukcja montażu System drzwi przesuwnych

 Dokumentacja podlega zmianom. Należy zawsze korzystać z aktualnej wersji.

7.5 Montaż zestawu bocznej krawędzi zamykającej (NSK) na przyświetlu .................................................................................... 21
7.6 Montaż zestawu NSK na skrzydle przesuwnym ................................................................................................................................. 22

8 Czyszczenie ............................................................................................................................................................ 23

9 Demontaż ................................................................................................................................................................ 23
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Podstawowe zasady bezpieczeństwa

1.5 Skróty

HSK główna krawędź zamykająca

NSK boczna krawędź zamykająca

OKFF górna powierzchnia gotowej podłogi

DH wysokość przejścia

2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
System drzwi przesuwnych służy do automatycznego otwierania i zamykania przejścia w budynku. 
suchych drzwi przesuwnych może być stosowany tylko do skrzydeł pionowych i może być zainstalowany tylko w 
suschych 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 stosowania przemysłowego,
 à do obszarów zastosowań, które nie są przeznaczone do przemieszczania się osób (np. brama garażowa),
 à na ruchomych przedmiotach, 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 obszaru zastosowań (klimat / temperatura / stopień ochrony).

Inne zastosowanie jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem i prowadzi do wygaśnięcia wszelkich roszczeń 
z tytułu odpowiedzialności i gwarancji wobec GEZE. 

2.2 Wskazówki bezpieczeństwa
 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 konsekwencji szkody oraz powoduje unieważnienie dopuszczenia na stosowanie w drzwiach na drogach 
ewakuacyjnych.

 à W przypadku łączenia z produktami innych producentów GEZE nie udziela gwarancji.
 à Również do napraw i konserwacji wolno stosować tylko oryginalne części firmy GEZE.
 à Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE przed uruchomieniem systemu drzwi należy wykonać analizę 

zagrożeń, a system drzwi oznakować zgodnie z dyrektywą w sprawie oznakowania CE 93/68/EWG.
 à Przestrzegać najnowszych wersji dyrektyw, norm i przepisów krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

następujących dokumentów:
 à DIN 18650: 2010-06 „Zamki i okucia – automatyczne systemy drzwi”
 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 mechanicznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Wymagania i 

metody kontroli”
 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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O tym dokumencie

2.3 Zasady bezpiecznej pracy
 à Zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób nieuprawnionych.
 à Zwracać uwagę na zasięg długich elementów urządzenia.
 à Nie wykonywać w pojedynkę prac o wysokim poziomie zagrożenia (np. montaż napędu, pokrywy lub skrzydła 

drzwi).
 à Na szklanych skrzydłach drzwi należy umieścić naklejki ostrzegawcze.
 à Niebezpieczeństwo obrażeń w niezabezpieczonych miejscach; grozi zgnieceniem, uderzeniem, odcięciem lub 

wciągnięciem!
 à Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku zbicia szkła!
 à Niebezpieczeństwo skaleczenia o ostre krawędzie w napędzie!
 à Niebezpieczeństwo obrażeń wywołanych przez ruchome elementy podczas montażu!

2.4 Ochrona środowiska
Przy usuwaniu systemu profilowego należy posortować materiały i przekazać je do recyklingu.

2.5 Połączenie z konstrukcją budynku
Połączenie z konstrukcją budynku należy wykonać zgodnie z aktualną wersją „Przewodnika po planowaniu i 
wykonaniu montażu okien i drzwi wejściowych do nowych i remontowanych budynków”.

2.6 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące transportu i magazynowania
 X Nie rzucać i chronić przed upuszczeniem.
 X Unikać mocnych uderzeń.

 à Przechowywanie w temperaturze poniżej -30°C i powyżej +60°C może spowodować uszkodzenie urządzenia.
 à Chronić przed wilgocią.
 X Podczas transportu szkła używać odpowiedniego sprzętu do transportu szkła (np. stelaży typu A). 
 X Kilka szyb na jednym stelażu lub podczas przechowywania 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 Urządzenia bezpieczeństwa podczas magazynowania i transportu nie mogą powodować uszkodzeń szkła 

ani - w przypadku szkła izolowanego - połączeń krawędziowych między szybami zespolonymi i muszą być 
umieszczone płasko na powierzchni szyby. 

 à Powierzchnią magazynową mogą być suche, dobrze wentylowane, zamknięte, chronione przed wpływami 
atmosferycznymi i promieniowaniem ultrafioletowym.

2.7 Kwalifikacje
Montaż napędu drzwi przesuwnych firmy GEZE może być wykonywany tylko przez wykwalifikowany personel 
posiadający autoryzację GEZE. 

3 O tym dokumencie

3.1 Przegląd
Niniejsza instrukcja opisuje montaż systemu profilowego GCprofile Therm w wersji 1-skrzydłowej i 2-skrzydłowej 
automatycznego systemu drzwi przesuwnych. Opisany jest wstępny montaż / montaż skrzydeł przesuwnych, 
przyświetli pod nadprożem i wspornika z przyświetlami pod wspornikiem.
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O tym dokumencie

3.2 Skrzydło przesuwne bez przyświetla

Widok z przodu Widok z boku

 

3.3 Skrzydło przesuwne z przyświetlem umieszczonym pod nadprożem

Widok z przodu Widok z boku

 

3.4 Skrzydło przesuwne z przyświetlem umieszczonym pod wspornikiem, bez 
górnego naświetla

Widok z przodu Widok z boku
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Przegląd

4 Przegląd

4.1 Schematy

Nr rysunku Rodzaj Nazwa
70518-ep100 Schemat montażu Montaż ścienny, 2-skrz.
70518-ep101 Schemat montażu Wspornik i przyświetla, 2-skrz.
70518-ep102 Schemat montażu Wspornik, przyświetla i naświetle, 2-skrz.
70518-ep103 Schemat montażu Przyświetla pod nadprożem, 2-skrz.
70518-ep104 Schemat montażu Fasada słupowo-ryglowa, 2-skrz.
70518-ep110 Schemat montażu Montaż ścienny, 1-skrz.
70518-ep111 Schemat montażu Wspornik i przyświetla, 1-skrz.
70518-ep112 Schemat montażu Wspornik, przyświetla i naświetle, 1-skrz.
70518-ep113 Schemat montażu Przyświetla pod nadprożem, 1-skrz.
70518-ep150 Schemat montażu Prowadnica podłogowa kątowa
70518-ep151 Schemat montażu Ciągła prowadnica podłogowa
70518-ep152 Schemat montażu Ciągła prowadnica podłogowa z odwodnieniem
70518-ep160 Schemat montażu Prowadnica podłogowa kątowa z zamkiem podłogowym

Schematy i plany podlegają zmianom. Należy zawsze korzystać z aktualnej wersji.

4.2 Narzędzia i materiały pomocnicze

Narzędzie Rozmiar / liczba / zastosowanie

Koziołki montażowe, 2 sztuki

Stojak typu A

Pas mocujący

Próżniowy lewar ssący

Poziomica / pion / laser krzyżowy

Przymiar taśmowy 5 m lub 10 m

Wkrętak Torx

Szczypce tnące boczne

Młotek gumowy / z tworzywa sztucznego

Ołówek

4.3 Momenty dokręcania bitte löschen
Momenty dokręcania są podane przy odpowiednim kroku montażowym.

4.4 Materiały pomocnicze

Materiał pomocniczy Zastosowanie / rodzaj / nr mat.

Klocki dystansowe

Silikon do połączeń

5 Zawartość i kompletność opakowania
 X Otworzyć opakowania i sprawdzić ich kompletność na podstawie dokumentu dostawy.
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Wstępny montaż w warsztacie

6 Wstępny montaż w warsztacie

6.1 Montaż wstępny wspornika

 X Kątownik montażowy (1) zamontować na 
wsporniku (3) za pomocą śrub przeprowadzo-
nych przez otwory (6) (górne otwory na śruby).

� �
�

 X Szynę jezdną (5) (bez modułów) zamontować 
śrubami za pomocą otworów na śruby (6) do 
wspornika (3) przy użyciu kątownika montażo-
wego (1).

 X Ustawić położenie szyny jezdnej (5) i wywiercić 
otwory mocujące (4).

Liczba otworów mocujących zależy od długości 
szyny jezdnej (5).

 X Wymontować szynę jezdną.

� �

� � �

 X W otwory mocujące (4) na wsporniku włożyć nitonakrętki M8.

 

�

�
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Montaż na budowie

6.2 Przygotowanie urządzenia 1-skrzydłowego

 X W płycie bocznej przy głównej krawędzi 
zamykającej wypiłować wgłębienie zgod-
nie z zamieszczonym obok rysunkiem.

����

��
��

 wycięcie dla drzwi zamykanych w lewo

7 Montaż na budowie

7.1 Wstępny montaż ciągłej prowadnicy podłogowej

7.1.1 Wstępny montaż ciągłej prowadnicy podłogowej bez odwodnienia (opcja)

 X Na powierzchni czołowej prowadnicy 
podłogowej (2) umieścić masę uszczel-
niającą (3).

 X Przykręcić maskownice (1) na prowadnicy 
podłogowej (2).

�

�

�

�

 X Włożyć prowadnicę podłogową (2) w 
podłogę i zamocować.

 X Uszczelnić otwory.
 X Prowadnicę podłogową zalać tak, aby 

była wodoszczelna.

�

 X Prowadnicę podłogową wewnętrzną 
(4) włożyć w prowadnicę podłogową 
zewnętrzną (6) tak, aby kołki gwintowane 
(5) były skierowane do środka.

 X Za pomocą kołków gwintowanych (5) 
ustawić odległość prowadnicy podło-
gowej wewnętrznej (4) od prowadnicy 
podłogowej zewnętrznej (6) (moment 
dokręcania 3 Nm).

 X Po ostatecznym wypozycjonowaniu 
prowadnicy podłogowej wewnętrznej (4) 
zakleić rowki masą uszczelniającą (3).

�

�

�

����

�

�

strona zewnętrza strona wewnętrzna
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Montaż na budowie

7.1.2 Wstępny montaż ciągłej prowadnicy podłogowej z odwodnieniem (opcja)

 X Na powierzchni czołowej prowadnicy 
podłogowej (2) umieścić masę uszczel-
niającą (3).

 X Przykręcić króciec odpływu (1) na pro-
wadnicy podłogowej (2). Włożyć prowad-
nicę podłogową (2) w podłogę.

 X Króciec odpływowy (1) wprowadzić w 
rurę odpływową (średnica nominalna 
32mm) przygotowaną przez inwestora

 X Zamocować prowadnicę podłogową.
 X Uszczelnić otwory.
 X Prowadnicę podłogową zalać tak, aby 

była wodoszczelna.

�

�
�

�

 X Prowadnicę podłogową wewnętrzną 
(4) włożyć w prowadnicę podłogową 
zewnętrzną (6) tak, aby kołki gwintowane 
(5) były skierowane do środka.

 X Za pomocą kołków gwintowanych (5) 
ustawić odległość prowadnicy podło-
gowej wewnętrznej (4) od prowadnicy 
podłogowej zewnętrznej (6) (moment 
dokręcania 3 Nm).

 X Po ostatecznym wypozycjonowaniu 
prowadnicy podłogowej wewnętrznej (4) 
zakleić rowki masą uszczelniającą (3).

����

�

�

�

��

7.1.3 Prowadnica podłogowa kątowa
Prowadnica podłogowa kątowa jest montowana dopiero po zamocowaniu profili przyłączeniowych, patrz roz-
dział 7.2.3.

strona zewnętrza strona wewnętrzna
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Montaż na budowie

7.2 Montaż wspornika z przyświetlem

7.2.1 Montaż maskownicy

 

�

�

��

 X Maskownicę (1) posmarować masą uszczelniającą w zaznaczonym obszarze (2).
 X Maskownicę (1) zamontować 2 śrubami do wspornika.

7.2.2 Montaż wspornika

Umocować wspornik na podłużnych otworach w położeniu podniesionym, a następnie opuścić wspornik tak, 
aby oparł się o przyświetlem.

 X Zgodnie ze schematem montażowym zamoco-
wać wspornik (2) na ścianie za pomocą kątownika 
montażowego (1), na otworach podłużnych (3). 

 X Kątownik montażowy musi pasować do ściany i 
zapewnić wymaganą nośność.

� �

�

�������
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Montaż na budowie

 

�

�
�

��

�

�

�

�

�

�

 X Profil zwężający (4) wprowadzić ukośnie i zawiesić u góry �.
 X Odchylić profil zwężający (4) � (im schwarzen Kreis) do dołu i umocować zatrzaskowo u dołu �.
 X W obszarze przejścia zabezpieczyć klockami 15 mm (5).
 X Uszczelkę przyświetla na zewnątrz (6) umieścić z wyzębieniem ustawionym zgodnie z rysunkiem.

 X Umieścić elementy mocujące listwy przyszybowej 
(7) w obszarze przyświetli w regularnych odstę-
pach (≤ 300 mm).

�

�

�����
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 X Profil przyścienny (1) i profil przypodłogowy 
(2) zamontować zgodnie z rysunkiem EP.

Rozmieszczenie śrub mocujących < 400 mm.

 à Profile łączące muszą być szczelnie 
(patrz rozdział dopasowane i zapewniać 
wymaganą nośność 2.5). 

�

�

7.2.3 Montaż opcjonalnej kątowej prowadnicy podłogowej

 X Kątową prowadnicę podłogo-
wą (2) przykręcić 2 śrubami z łbem 
wpuszczanym DIN 7991 M5×12 (1) 
(moment dokręcania 6 Nm).

�

�
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7.2.4 Montaż przyświetla

 X Nałożyć przyświetla (3) na profil przypod-
łogowy �, przechylić do wewnątrz � i 
przesunąć do profilu przyściennego �.

Element przyścienny musi na całej wysokości 
zazębiać się kształtowo z profilem ramowym 
przyświetla.

 X Skontrolować szerokość otwarcia i kąty 
proste w przejściu .

 X Szczeliny między profilem przyświetla 
a profilem przyściennym na zewnątrz 
uszczelnić masą uszczelniającą.

�

�

�

�

 X Profil listwy przyszybowej (4) osadzić 
ukośnie w gnieździe listwy przyszybowej i 
obracając do góry połączyć zatrzaskowo z 
tym gniazdem.

�

�

�
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7.2.5 Dokręcanie wspornika

 X Poluzować śruby (4) i opuścić wspornik (1) 
na przyświetle (3).

 X Ustawić wysokość położenia wspornika za 
pomocą podłużnych otworów.

 X Wyrównać kątownik montażowy w pozio-
mie.

 X Dokręcić śruby (4).
 X Zamontować uszczelkę wtykową.
 X Zaznaczyć punktakiem i wywiercić cztery 

otwory mocujące (5).
 X Wspornik zamocować 4 śrubami z łbem 

wpuszczanym M10 (w zależności od 
podłoża).

��

��

�

 X Sprawdzić prawidłowe osadzenie profilu 
zwężającego (7).

 X Usunąć klocki 15 mm (6) w obszarze przej-
ścia z profilu zwężającego (7).

�

�

7.2.6 Montaż maskownicy obszaru przejścia

Przygotowanie profilu mocującego w obszarze przejścia

 

�

�

�

�

�

�

 X Od Leerzeichen wewnętrznej strony osadzić w profilu mocującym (1) elemenmty dystansowe (2), rozmieszczo-
ne w odstępie ok. 500mm. 

 X W odstępie ok. 500 mm rozmieścić odcinki okrągłego sznura.
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�

 X Wsunąć uszczelkę szczotkową (3). Powinna wystawać ok. 2 cm.

 

�

�

 X Wystający koniec lekko zagiąć.
 X Zlicować uszczelkę szczotkową.

 
 X Po drugiej stronie profilu mocującego odciąć uszczelkę szczotkową w odpowiednim miejscu.
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7.2.7 Wkładanie profilu mocującego wspornik

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

 X Uzbrojony wstępnie profil mocujący (patrz rozdział 7.2.6) umieścić u dołu we wsporniku (1) z rowkiem za po-
mocą okrągłych sznurów � i odchylić �.

 X Założyć osłonę przejścia (3) na profil przylgowy � i docisnąć do góry do profilu mocującego w obszarze 
przejścia .
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7.3 Montaż na nadprożu z przyświetlem bocznymi

7.3.1 Położenie montażowe
Podczas montażu przyświetla zwrócić uwagę na prawidłowe położenie montażowe:
 à śruba mocująca przyświetla (1) znajduje się po wewnętrznej stronie na górze.

 

�

7.3.2 Montaż profilu mocującego

 X Zamontować profil mocujący (3) (moment 
dokręcania > 5 Nm, w zależności od podłoża i 
typu śrub).

Odstęp między śrubami < 400 mm.

�
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7.3.3 Montaż profilu przyściennego i przypodłogowego

 X Profil przyścienny (1) i profil przypodłogowy 
(2) zamontować zgodnie z rysunkiem EP.

 à Profile łączące muszą być szczelnie 
(patrz rozdział dopasowane i zapewniać 
wymaganą nośność 2.5). 

Odstęp przykręcania < 400 mm.

�

�

7.3.4 Odchylanie przyświetla

 X Zamontowane przyświetle ustawić 
u góry ok. 30 mm obok ściany �.

 X Przyświetle odchylić do dołu �. 
 X Opuścić do dołu na profil łączący �.
 X Przesunąć przyświetle do ściany 

do profilu przyściennego .

Profil przyścienny musi na całej wyso-
kości osadzony kształtowo w profilu 
ramowym przyświetla.

 X Skontrolować szerokość otwarcia i 
kąty proste w przejściu.

 X Szczeliny między profilem przy-
świetla a profilem przyściennym 
na zewnątrz uszczelnić masą 
uszczelniającą.

�

�

�

�
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 X Wywiercić otwór Ø 2 mm na śrubę 
mocującą.

 X Wkręcić śrubę mocującą przyświetle 
(1) (moment dokręcania 2 Nm).

�

 X Wsunąć uszczelkę szczotkową (2) obszaru 
przejścia w profil zamocowania szczotki.

 X W celu zamocowania uszczelki 
szczotkowej delikatnie zagiąć koniec (3) 
szczypcami.

 X Zamontować zamocowanie szczotki ze 
szczotką bezpośrednio nad obszarem 
przejścia, patrz rysunek EP.

��

 à W przypadku montażu bez naświetla:
 X Napęd drzwi przesuwnych ECdrive T2 zamontować zgodnie z instrukcją montażu ECdrive T2.

 à W przypadku montażu z naświetlem:
 X Naświetle zamontować zgodnie z instrukcją montażu „GCprofile Therm – system profili naświetla”.
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7.4 Drzwi przesuwne, 1-skrzydłowe

7.4.1 Montaż profilu listew przyściennych
Warunki:
 à Skrzydła są zamontowane i prawidłowo ustawione.
 à Wymiary szczelin są ustawione.

 X Dokręcić profil listwy przyściennej (1).
 X Wcisnąć profil uszczelniający HSK (2).

Profil listwy przyściennej (1) musi być szczel-
nie dopasowany i zapewniać wymaganą 
nośność (patrz rozdział 2.5).

� �

7.5 Montaż zestawu bocznej krawędzi zamykającej (NSK) na przyświetlu

Nie zginać i nie załamywać zestawu NSK.

 X Zestaw NSK przyświetla (1) włożyć w taki sposób, 
aby wystawał u dołu 5 mm. �

�
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7.6 Montaż zestawu NSK na skrzydle przesuwnym

Nie zginać i nie załamywać zestawu NSK.

 X Zestaw NSK przy profilu NSK skrzydła przesuw-
nego (4) włożyć w taki sposób, aby uszczelka NSK 
(2) wystawała u dołu 7 mm.

Aluminiowy profil osłonowy (3) kończy się ściśle 
z dolną krawędzią aluminiowego profilu skrzydła 
przesuwnego (4).

� �

�

�

�

1 Uszczelka szczotkowa
2 Uszczelka NSK
3 Aluminiowy profil osłonowy
4 Skrzydło przesuwne
5 Uszczelka szczotkowa listwy prowadnicy podłogowej

��
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8 Czyszczenie
Co czyścić Jak czyścić
Powierzchnie szklane Przemyć zimną wodą z octem i wytrzeć do sucha.
Powierzchnie nierdzewne Przetrzeć ściereczką niepowodującą zadrapań.
Powierzchnie lakierowane Zmyć wodą z mydłem.
Powierzchnie anodowane Umyć szarym mydłem niezasadowym (wartość pH 5,5-7).
Powierzchnie z tworzywa sztucznego Umyć wodą i delikatnym płynem do mycia naczyń.
Uszczelki EPDM Umyć wodą i delikatnym płynem do mycia naczyń.

9 Demontaż

OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!

 X Podłączanie i odłączanie instalacji elektrycznej (230/115 V) należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu elek-
trykowi.

 X Wykonać przyłącze sieciowe i kontrolę przewodu ochronnego zgodnie z wymaganiami VDE 0100 część 610.

UWAGA! 
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Przy wychylaniu pokrywy istnieje ryzyko zranienia.

 X Osłoną o długości powyżej 4 metrów można manipulować wyłącznie w dwie osoby.

UWAGA! 
Ryzyko obrażeń fizycznych z powodu uderzenia lub zmiażdżenia!

 X Zabezpieczyć skrzydła drzwi przed przypadkowym poruszaniem.
 X Odłączyć akumulator.

Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności w stosunku do montażu.
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