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Wprowadzenie

1 Wprowadzenie

1.1 Symbole i sposób prezentacji

Wskazówki ostrzegawcze
Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia informujące o szkodach materialnych i osobowych.

 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

OSTRZEŻE-
NIE

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

UWAGA Niebezpieczeństwa dla ludzi. 
Nieprzestrzeganie może spowodować lekkie obrażenia ciała.

Inne symbole i sposób 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 przebieg prac.

 
„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 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 Dodatkowo obowiązujące dokumenty
Rodzaj Nazwa
Dokumenty dotyczące obróbki Przegląd profili
Dokumentacja wykonawcza  à Wykaz części produkcyjnych dotyczący zlecenia

 à Rysunki obróbkowe
Przegląd systemu Naświetle i akcesoria GCprofile Therm
Instrukcja montażu Skrzydła i przyświetle GCprofile
Instrukcja montażu GCprofile Therm
Instrukcja montażu System drzwi przesuwnych

Dokumentacja techniczna ulega zmianom. Należy zawsze korzystać z aktualnej wersji.

1.5 Skróty

HSK główna krawędź zamykająca

NSK boczna krawędź zamykająca

OKFF górna powierzchnia gotowej podłogi

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 wolno stosować tylko w pionowym położeniu montażowym i w suchych pomiesz-
czeniach w obrębie dopuszczalnego obszaru zastosowań (patrz instrukcja montażu i serwisu).

System drzwi przesuwnych przeznaczony jest do przemieszczania się osób w budynkach. 
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 stosować 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 Wymagane prace montażowe, przeglądy i naprawy muszą wykonywać specjaliści autoryzowani przez firmę GEZE.
 à Przy przeprowadzaniu kontroli bezpieczeństwa należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.
 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 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 instalacji drzwiowej należy przepro-

wadzić 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 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.

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 Wykonywanie prac ze świadomością ochrony środowiska
 à Przy usuwaniu systemu profilowego należy posortować materiały i przekazać je do recyklingu.
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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” stowarzyszenia RAL-
Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V.

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 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 magazynowe i transportowe nie mogą powodować uszkodzeń szkła ani - w przypadku szkła 

izolowanego - przekładki między szybami zespolonymi i muszą być umieszczone płasko na powierzchni szyby. 
 à Powierzchnią magazynową mogą być suche, dobrze wentylowane, zamknięte, chronione przed pogodą i UV 

pomieszczenia.

2.7 Kwalifikacje
Wstępny montaż napędu drzwi przesuwnych GEZE może być wykonywany tylko przez przedsiębiorstwa, które 
są dopuszczone przez instytut kontrolny (TÜV Turyngia) jako rozszerzony zakład produkcyjny.
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3 O tym dokumencie

3.1 Przegląd
Niniejsza instrukcja opisuje montaż systemu profilowego naświetla automatycznego systemu drzwi przesuw-
nych. Opisany jest wstępny montaż / montaż końcowy dzielonego i niedzielonego naświetla.

3.1.1 Naświetle dzielone

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z boku

3.1.2 Naświetle niedzielone

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z boku
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4 Przegląd

4.1 Plany
Nr rysunku Rodzaj Nazwa
70723-9-0985 Instrukcja montażu Naświetle, 1-częściowe

70723-9-0986 Instrukcja montażu Naświetle, 2-częściowe

70723-9-0987 Instrukcja montażu Naświetle, 3-częściowe

Dokumentacja podlega zmianom. Należy zawsze korzystać z aktualnej wersji.

4.2 Narzędzia i środki pomocnicze

Narzędzie Rozmiar / liczba / zastosowanie

Nóż

Śrubowe zaciski stolarskie i płyty do wyrównywania krawędzi profilu

Koziołki robocze liczba w zależności od montowanego naświetla

Stojak typu A

Pas mocujący

Podnośnik z chwytakiem próżniowym

Poziomica / pion / laser krzyżowy

Przymiar taśmowy 5 m lub 10 m

Kątownik ślusarski 90° do sprawdzania kątów narożnych

Klucz imbusowy 3 mm; do montażu łączników stykowych

Wkrętak Torx

Szczypce tnące boczne

Trzpień do wbijania do łączników narożnych i stykowych (nr mat. 181186)

Pistolet ręczny do kartuszy do masy uszczelniającej

Wałek malarski B100-150; do prostszego nakładania masy uszczelniającej

Młotek gumowy / z tworzywa sztucznego

Pneumatyczny podwójny pistolet do 
kartuszy 

do obróbki kleju

Ołówek

Nożyce do uszczelek ID HUECK Z 909913

Nożyce do uszczelek do cięcia na ukos z 
klockiem ograniczającym

ID HUECK Z 921123

Narzędzie pomocnicze 70723-2-0336 do wyrównywania szprosów w razie potrzeby

Podnośnik z chwytakiem próżniowym

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

4.4 Materiały eksploatacyjne

Materiał eksploatacyjny Zastosowanie / rodzaj / nr mat.

Masa uszczelniająca szara do uszczelniania (nr mat. 167318)

Specjalny środek czyszczący ID HUECK Z 912750; do usuwania resztek masy uszczelniającej i kleju

Klej EPDM do uszczelniania styków uszczelek przeszkleń (nr mat. 180280)

Klej dwukomponentowy w podwójnych 
kartuszach

nr mat. 167315; do łączenia narożnego naświetla

Mieszacz statyczny

Podkładki szklące
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5 Zawartość i kompletność opakowania
 X Otworzyć opakowania i sprawdzić ich kompletność na podstawie dokumentu dostawy.

6 Wstępny montaż w warsztacie

6.1 Montaż ramy naświetla

Na widocznych powierzchniach profili nie robić żadnych oznaczeń np. ołówkiem.
Takie zaznaczenia są trudno usuwalne z powierzchni anodowanych.

Poniższy rozdział opisuje montaż ramy naświetla ze szprosami dla dużych szerokości otwarcia (naświetle dzielone). 
Montaż ramy naświetla bez szprosów odbywa się analogicznie.

6.1.1 Prace przygotowawcze
 X Profile ramowe naświetla położyć na koziołkach roboczych lub stole montażowym.
 X Poziomicą sprawdzić, czy profile ramowe naświetla leżą poziomo.
 X W razie potrzeby wyjustować koziołki robocze.
 X Wytłoczyć lub wyfrezować otwory na odwodnienie (patrz rysunek obróbkowy).

6.1.2 Umieszczanie łączników stykowych (tylko w przypadku naświetla dzielonego)

 X Zaznaczyć pozycje łączników stykowych (1) na 
profilach ramowych (2) u góry i u dołu.

 X Wsunąć łączniki stykowe (1) u góry i u dołu na 
profile ramowe (2).

 à Zwrócić uwagę na położenie łączników sty-
kowych (1). Parzyste boki ryflowane (3) muszą 
być skierowane do wewnątrz.

 à Podczas przykręcania łącznika stykowego nie 
używać klucza inbusowego z łbem kulistym.

 X Wyrównać łączniki stykowe, w razie potrzeby 
przy pomocy urządzenia pomocniczego (4) 
(opcjonalnie).

 X Łączniki stykowe przykręcić w taki sposób, aby 
śruba przebiła profil aluminiowy.

 X Przykręcić łączniki stykowe (1).

�

�

�

�
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 X Włożyć poduszki uszczelniające (5).

�

6.1.3 Smarowanie powierzchni czołowych profilu masą uszczelniającą

 à Podczas stosowania specjalnego środka czyszczącego i masy uszczelniającej przestrzegać wskazówek produ-
centa dotyczących zagrożeń.

 à Uwzględnić datę ważności i temperaturę obróbki.
 à Podczas stosowania masy uszczelniającej nosić rękawice ochronne.

 X Wyczyścić powierzchnie czołowe profilu (1) 
specjalnym środkiem czyszczącym.

 X Masę uszczelniającą nanosić na strony czoła 
profilu (1) wałkiem malarskim lub pistoletem do 
kartuszy.

�

W przypadku naświetla dzielonego:
 X Wyczyścić powierzchnie czołowe (1) mostków 

profilowych specjalnym środkiem czyszczącym.
 X Masę uszczelniającą nanosić na powierzchnie 

czołowe (1) mostków profilowych wałkiem 
malarskim lub pistoletem do kartuszy.

�

�
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6.1.4 Wsuwanie kątowników narożnych

 X Kątowniki narożne (1) wsunąć obustronnie do 
oporu w pionowe / krótkie profile ramy.

�

 à Rowki w kątownikach narożnych muszą być 
zawsze umieszczone od strony zewnętrznej 
profilu (patrz strzałka).
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6.1.5 Łączenie elementów ramy

Naświetle dzielone

�

�

�

�

�

�

�

 X Mostki profilowe (2) włożyć w długi element ramy (1) (A).
 X Drugi długi element ramy (3) ustawić na mostku profilowym (2) (B).

�

�

�

�

�

�

�

�

 X Krótkie elementy ramy (4) wsunąć na długie elementy ramy (1) i (3) (C).
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6.1.6 Wyrównywanie i mocowanie narożników ramy

 X Styki profili oczyścić z grubsza specjalnym środ-
kiem czyszczącym.

 X Wyrównać narożniki z kątownikiem.
 X Narożniki ramy zamocować w precyzyjnym 

położeniu za pomocą ścisków jednoręcznych. 
Uważać na przyległe krawędzie stykowe.

 X Jeśli występują, styki profilowe szprosów rów-
nież wyrównać ściskami jednoręcznymi.

6.1.7 Wbijanie kołków karbowych
Podczas wbijania kołków karbowych pamiętać o następujących zasadach:
 à Spłaszczona strona kołka karbowego (1) powinna być umieszczona od strony zewnętrznej.

 

� �

 à Przy poziomych długich profilach wybrać otwory wewnętrzne (2).
 à Przy szprosach:

 à 4 kołki karbowe na styk
 à Wykorzystać otwory wewnętrzne (3)

 

�

�

�

�

�

�

�

�

 à Kołki karbowe, które należą do jednego poziomu komory, wbijać bezpośrednio jeden za drugim (kolejność 
A–B i C–D).

 

� �

� �
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 X Kołki karbowe (2) wbijać młotkiem i trzpieniem 
do wbijania (1) tak, aby były zlicowane z po-
wierzchnią profili.

�

�

 X Kontrolować wyrównanie styków profili.
 X Styki profili wyczyścić dokładnie specjalnym środkiem czyszczącym.

6.1.8 Przyklejanie profili
Sklejenie następuje 2× przy narożnikach ramy i przy szprosach po 4× na każdy styk (8× na szpros).

 X Profile przykleić klejem dwukomponentowym w 
pneum. podwójnych kartuszach.

 X Umieścić klej we wszystkich otworach do kleje-
nia, aż klej ten będzie przelewać się lub wyciek-
nie obok kołka karbowego.

 X Wyczyścić profile w miejscach klejenia (patrz 
strzałka) specjalnym środkiem czyszczącym.

 X Nie ruszać ramy naświetla przez ok. 15 min od nasmarowania klejem.
Czas wiązania kleju uwarunkowany procesem: 5 h
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6.1.9 Wkładanie kątownika usztywniającego

 X Osadzić zatrzaskowo kątownik usztywniający (1) 
we wszystkich czterech narożnikach naświetla.

�

W przypadku naświetla dzielonego

 X Oprócz kątowników usztywniających (1) osadzić 
zatrzaskowo na profilach szprosów (2) wzdłuż 
profilu szprosów przyczepić kątownik usztyw-
niający w kształcie litery T (3) po prawej i lewej 
stronie.

�

�

6.1.10 Uszczelnienie kątowników usztywniających

               
 X Wszystkie kątowniki usztywniające, kątownik usztywniający w kształcie litery T i narożniki ramy uszczelnić 

wewnątrz masą uszczelniającą.
 X Umieścić masę uszczelniającą w istniejących otworach przy narożnikach ramy kątowników usztywniających.
 X W razie potrzeby usunąć masę uszczelniającą przy profilach i kątownikach usztywniających specjalnym środ-

kiem do czyszczenia i doczyścić.
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6.2 Przygotowanie przeszklenia

6.2.1 Przycinanie listew przyszybowych

 X Do naświetla lakierowanego albo malowanego proszkowo zastosować listwę przyszybową nr mat. 167257.
 X Do naświetla anodowanego zastosować listwę przyszybową nr mat. 167258.

Listwa przyszybowa nr mat. 167257  Listwa przyszybowych nr mat. 167258

�

�� �

�

� �

�

 X Określić długość pionowych listew przyszybowych (1):
 à Wymiar wewnętrzny w świetle (3) od profilu ramy do profilu ramy (2) – 2 × szerokość profilu licowego listwy 

przyszybowej – luz = wymiar wewnętrzny w świetle (3) – 2 × 22 mm = długość pionowych listew przyszybowych
 X Zmierzyć długość poziomych listew przyszybowych (4).
 X Przyciąć listwy przyszybowe na długość.
 X Przygotować do montażu końcowego.
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6.2.2 Wkładanie mostków szklących

�

�

�

�

1 Szczelina odpływu wody
2 Mostki szklące
3 Dolna część profilu ramy
4 Górna część profilu ramy

 X Mostki szklące (2) przyczepić w odpowiednich miejscach (patrz strzałka) zgodnie z rysunkiem naświetla:
 à w dolnej części profilu ramy, 
 à pionowe profile ramy, 
 à w profile szprosów wewnątrz (w razie potrzeby).

Dolną część profilu ramy (3) można rozpoznać po szczelinach do odpływu wody (1).
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6.2.3 Wprowadzanie zewnętrznego profilu przeszklenia

 à W przypadku naświetla dzielonego zacząć przy górnych narożnikach szprosów.
 à W przypadku naświetla niedzielonego zacząć od dowolnego narożnika.

 X Wcisnąć zewnętrzny profil przeszklenia (1) w 
ramę i przykleić.  
Przy montażu uszczelka nie może być naprężona. 

�

 X W pozostałych narożnikach przyciąć do połowy 
profil do przeszklenia nożycami do uszczelek.

 X Wciągnąć profil do przeszklenia w narożnik.
 X Uszczelkę delikatnie ubić. Nie ciągnąć.

Tworzenie styku końcowego

 X Profil do przeszklenia przyciąć na odpowiednią długość.
 X Złącze zwilżyć klejem EPDM.
 X Wciągnąć profil do przeszklenia i delikatnie złączyć.
 X W razie potrzeby wytrzeć nadmiar kleju.
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6.2.4 Wkładanie listew przyszybowych

 à Podczas montażu listew przyszybowych uważać, aby nie uszkodzić powierzchni listew profilowych.

 X Guma profilu do przeszklenia wewnątrz (uszczelka wtykowa) nie jest jeszcze zamontowana, a jedynie dołączona.

 X Wszystkie przycięte listwy przyszybowe (patrz rozdział 6.2.1) osadzić w następującej kolejności:
 à poziome listwy przyszybowe (1) przy górnym i dolnym profilu ramy (A)
 à pionowe listwy przyszybowe (2) (B)

�

� �����

�

�

�

�

�

�

�

6.2.5 Prace końcowe
 X Zamontowaną ramę całkowicie wyczyścić, w razie potrzeby odwrócić ramę.
 X Sprawdzić prace montażowe:

 à szerokość i wysokość naświetla zgodnie ze zleceniem produkcyjnym
 à pozycje szprosów naświetla zgodnie ze zleceniem produkcyjnym
 à montaż prostokątny za pomocą kątownika i pomiaru wymiarów narożnikowych
 à wymiary szczelin przy stykach profili wzrokowo
 à prawidłowy montaż wszystkich części według instrukcji montażu i zlecenia produkcyjnego / wykazu części
 à elementy ramy nieuszkodzone
 à powierzchnia nieuszkodzona
 à rama wyczyszczona
 à pozostałe części według wykazu części dołączone do opakowania
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7 Montaż na budowie

7.1 Usuwanie listew przyszybowych
 X Listwy przyszybowe usuwać w odwrotnej kolejności do opisu w rozdziale 6.2.4.

7.2 Przygotowanie wspornika

 X Elementy dystansowe (1) włożyć w we-
wnętrzny rowek wspornika w odstępie 
500 mm.

 X Dopasować i włożyć uszczelkę wspor-
nik-naświetle (2) od wewnątrz między 
elementy dystansowe.

 X Włożyć uszczelkę wspornik-naświetle (2) 
na zewnątrz na całym obwodzie.

�

�

�

�����
��

�

7.3 Mocowanie naświetla

 

�

�

��
���

��
��

�

�

 X W wewnętrznym rowku (1) w ramie naświetla od strony ściany, sufitu i wspornika wywiercić w odstępach co 
400 mm otwory na wkręty montażowe do okien.

 X Przykręcić śruby montażowe do okien przez profil, ścianę, sufit i wspornik.
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7.3.1 Wkładanie zaślepek odwodnieniowych

 X Na ramie naświetla u dołu osadzić zatrzasko-
wo zaślepki odwodnieniowe (1).

�

7.3.2 Wkładanie szyb

 

�
�

�

 X Dopasować odpowiednio długość listew przyszybowych (1).
 X Włożyć szkło (3) i zabezpieczyć klockami.
 X Włożyć listwy przyszybowe (1).
 X Przyciąć na długość uszczelki wtykowe (2) i włożyć.

7.4 Prace końcowe
 X Połączyć z konstrukcją budynku zgodnie z wytycznymi stowarzyszenia RAL-Gütegemeinschaft Fenster und 

Haustüren e. V. (patrz także rozdział 2.5).
 X Wyczyścić urządzenie i powierzchnie szklane.
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7.5 Wymiana szyb
(patrz rysunek w rozdziale 7.3.2)

 X Wyjąć uszczelki wtykowe (2).
 X Odchylić i wyjąć listwy przyszybowe (1) mocujące taflę (3).
 X Zabezpieczyć szybę przed wypadnięciem.
 X Wyjąć szkło (3).
 X Usunąć klocki.
 X Włożyć nowe szkło i zabezpieczyć klockami (patrz rozdział 7.3.2).
 X Włożyć listwy przyszybowe (1) i uszczelki wtykowe (2).

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 eloksalowane 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
Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności w stosunku do montażu.



GCprofile Therm – system profilowy naświetla

23

Czyszczenie



Germany
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GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770 
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
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E-Mail: office-bulgaria@geze.com
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www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
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www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
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GEZE Iberia S.R.L.
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E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia
OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Faks: 0049 7152 203 310
www.geze.com
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