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HU – HASZNÁLATI ÉS ÖSSZESZERELÉSI 

ÚTMUTATÓ  
  

  

  

  
  

  

 
 

  

 üvegház  

LANITPLAST KYKLOP 3 x 4 m  
  

  

HU – összeszerelés el kell olvasni az egész útmutatót. 
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„Mire kell figyelni az üvegház összeszerelése előtt. “   
 

Üvegház elhelyezése és rögzítése  
Ajánlott az üvegházat csak olyan helyen elhelyezni, ahol nincs kitéve erős szélnek vagy 

széllökésnek. Ügyeljen arra, hogy ne tegye az üvegházat szélnek kitett helyre. Soha ne építsen 

üvegházat homokos talajra - probléma lenne az üvegház megfelelő rögzítésével. AZ ÜVEGHÁZAT 

SOHA NEM SZABAD RÖGZÍTÉS NÉLKÜL A FÖLDRE HELYEZNI! 

  

Rögzítés 
Az üvegháznak sima felületen és olyan felületen kell állnia, hogy ellenálljon az üvegház alapjának 

rögzítésének. A boltívek sarkát kb. 35–40 cm mélyre kell temetik egy ásott kis kerületi árokban. 

A boltívek sarkát kb. 35–40 cm mélyre eltemetik egy ásott kis kerületi árokban. Ezt követően takarja 

le az árkot talajjal és adja meg az utat. Ha kétsége van afelől, hogy az altalaj megtartja-e az 

üvegházat, és fennáll annak a veszélye, hogy az üvegház nem lesz megfelelõen rögzítve, akkor öntse 

a teherhordó ívek sarkait a betonba, vagy építse az üvegházat máshová. Üvegház károsodása a nem 

megfelelően rögzítés miatt nem tekinthető gyártási hibának. 

 

Biztonsági figyelmeztetések 
Javasoljuk, hogy az összeszerelés során védőfelszerelést (munkaruhát és cipőt, szilárd 

munkakesztyűt vagy védőszemüveget) használjon. Az acélprofil-sínek éles szélekkel rendelkeznek. 

Az üvegházat csak nappali vagy nagyon jó mesterséges megvilágításban szabad építeni. Ne telepítse 

az üvegházat szélben, esőben vagy vihar idején. Vigyázat - Kerülje az acélprofilok érintkezését az 

elektromos vezetékekkel. Az összes műanyag csomagolást biztonságosan és környezetbarát módon 

ártalmatlanítsa, és óvja a gyermekektől. Az üvegháznak sík felületen kell állnia. Ne hajlítgassa  vagy 

mozgassa az üvegházat az építkezés során. A gyermekeket és az állatokat tartsa távol a felszerelési 

helytől, mivel fennáll a sérülés veszélye. Az üvegházak és pavilonok összeszerelését két személynek 

ajánljuk. Ne próbálja meg az üvegházat összeszerelni, ha fáradt, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt 

áll, vagy ha szédül. A létra használatakor ügyeljen a gyártó biztonsági figyelmeztetéseire. Elektromos 

kéziszerszámok használatakor kövesse a gyártó használati utasítását (a meghúzásnál vegye 

figyelembe az alumínium csavarok és anyák rendkívüli lágyságát). Azt javasoljuk, hogy az összes 

csavart húzza meg kézzel, és csak később elektromos csavarhúzóval. 

Ne tároljon meleg tárgyakat az üvegházban, péládul éppen használt kerti vagy egyéb grillsütőt, 

forrasztólámpát, forró elektromos vagy gázkészüléket, forró benzinű kerti fűnyírót stb. Mielőtt 

elkezdené a padló rögzítését, ellenőrizze, hogy a tervezett szerkezet alatt a talajban nincsenek-e 

látható vagy rejtett kábelek vagy csövek stb. Óvakodjon az elektromos kábelektől, pl. fűnyírókból, 

szivattyúkból és más hasonlók eszközökből kilógó kábelektől. Vegye figyelembe a helyi előírásokat 

és a szerződéses kötelezettségeket (pl. bérelt földön).  

 

Általános figyelmeztetések  
Az üvegház több részből áll, ezért számítson arra, hogy legalább fél nap szükséges az üveház 

összeszerelésére. Javasoljuk, hogy két fő szerelje össze az üvegházat. Az üvegház építése előtt 

ellenőrizze, hogy a kézikönyvben szereplő összes alkatrész megtalálható-e a csomagban. Először 

ellenőrizze az egyes alkatrészeket, és ossza szét átláthatóan és egyszerűen. Fontos, hogy ne keverje 

össze az alkatrészeket. Ha az üvegház bármelyik része hiányzik, akkor semmilyen körülmények 

között ne építse fel az üvegházat, és azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítójával (amennyiben 
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hiányosan építi fel az üvegházat, abban az esetben elveszik a garancia időjárás okozta sérülésekre). 

Az apró alkatrészeket (csavarokat, anyákat stb.) tartsa egy tálban, hogy nehogy elveszítse azokat. 

Üvegházhoz válasszon egy napos és sík helyet. NAGYON FONTOS - a polikarbonát lemezekből álló 

üvegházhatású változatok esetében a fehér vagy címkézett színes fóliával ellátott oldalt (vagy akár 

fólia nélkül, de az UV-védett oldalt jelző matricával) mindenképpen kifelé kell helyezni; feliratok 

nélkül oldal átlátszó vagy kék fóliával (vagy akár fólia nélkül és matrica nélkül), az üvegház 

belsejében. Közvetlenül az összeszerelés előtt távolítsa el az írásvetítő fóliákat (matrica). 

  

Figyelem - az üvegházat zárt állapotban (ablakok és ajtók) tesztelik, max. 75 km / h szélsebességig. 
Ha egy ablakot vagy ajtót nyitva hagynak, az üvegház ellenállása jelentősen csökken. Közelgő szél 
esetén időben (azaz előre) zárja be az üvegház ajtóit és az összes kézzel nyitott ablakot !!! 

 Javasoljuk, hogy közvetlenül az építkezés után vonja be az üvegházat a vagyonbiztosításba.  
 

Minden üvegházhatást okozó biztosítási eseménynek minősített események (a szlovák vagy a cseh 
biztosítótársaságok meghatározása szerint), azaz például szélsőséges jégeső, szélvihar, árvíz, hó és 
hasonlókra nem vonatkozik garancia, és nem igényelhető kártérítés.  

  

Ápolás és karbantartás  

Az üvegház tisztításához csak enyhe szappanos oldatot és puha törlőrongyot használjon. Mosás után 

tisztítsa meg az üvegházat tiszta vízzel. Ne használjon vegyi oldószereket vagy alkohol alapú 

termékeket tartalmazó mosószereket. Vigyázzon, ne karcoljon koszos ruhával vagy piszkos 

szivaccsal. Az üvegházhatású anyag nem érintkezhet vegyi tisztítószerekkel és oldószerekkel, 

vegyszerekkel, például benzinnel (beleértve a műszaki minőségű), acetonnal, toluollal, klórral (pl. 

SAVO), terpentinnel, festékhígítókkal (pl. S 6xxx sorozat) stb. Tisztítószerek és szerves oldószerek 

használatakor a polikarbonát üveg mindig megsemmisül. FIGYELEM - a polikarbonát lemezeket nem 

szabad festeni vagy mázolni (annak ellenére sem, hogy a festék gyártója szerint polikarbonát 

kompatibilis a termék). A deszkák festése azonnali garancia elvesztését jelenti és a táblák korai 

károsodásának bizonyosságát és ennek következtében az egész üvegházhatást károsítja. 

  

• RENDSZERESEN TAKARÍTSA MEG A TETŐT A SZENNYEZŐDÉSEKTŐL 

• FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZZE A RÖGZÍTÉST 

• HA AZ IDŐJÁRÁSJELENTÉS SZELES IDŐJÁRÁST JÓSOL, AKKOR MINDEN ABLAKNAK ÉS AJTÓNAK 

ZÁRVA KELL LENNIE  

• FIGYELJEN A VIHAROK KÖZELEDÉSÉRE, AZONNAL BE KELL CSUKNI AZ AJTÓT ÉS ABLAKOKAT   

• TÉLEN RENDSZERESEN TAKARÍTSA LE A TETEJÉRŐL A HAVAT 

   

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS  
1. OLVASSA EL FIGYELMESEN EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT, MIELŐTT ÖSSZEÁLLÍTJA A ZÖLD HÁZAT.  

2. Az éles élek és sarkAk sérülést okozhatnak. Ezért alumínium profilok, üveg vagy polikarbonát 

lemezek kezelésekor mindig viseljen védőszemüveget, kesztyűt, cipőt és sisakot. A törött üveg 

biztonsági veszélyt jelent - mindig azonnal vegye ki biztonságosan. 

3. A vásárolt terméket kizárólag növények termesztésére szánják, és csak erre a célra szabad 

felhasználni. Más célra történő felhasználás esetén a tulajdonos teljes felelősséget vállal.  

4. Azt javasoljuk, hogy ezt a terméket két ember szerelje össze. Ha nehézségekbe ütközik az 

üvegház összeállításakor, üveg vagy polikarbonát lemezek behelyezésekor, vegye fel a 

kapcsolatot a szállítóval - semmiképpen ne használjon erőt! 

5. Az üvegház alapjának abszolút pontos téglalap alakúnak kell lennie, és síkban kell elhelyezni. 

       Ellenkező esetben a tolóajtó működését nem lehet pontosan beállítani. 
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Szállítmány tartalma 

termékkód   méret (mm)  darabszám   

Profil szerkezet 1. sz.  1 500  7  

Profil szerkezet 2. sz.  1 500  14 

Profil szerkezet 3. sz.  1 004  14  

Profil szerkezet 4. sz.  1 240  18  

Profil szerkezet 5. sz.  1 240  9  

.    

Profil szerkezet 7. sz.  1 430  2  

Profil szerkezet 8. sz.  1 430  2  

Profil szerkezet 9. sz.     900  2  

Profil szerkezet 10. sz.     900  2  

Profil szerkezet 11. sz.     830  4  

Profil szerkezet 12. sz.  1 004  4  

Profil szerkezet 13. sz.  1 074  4  

Profil szerkezet 14. sz.     705  4  

Profil szerkezet 15. sz.     800  4  

Profil szerkezet 16. sz.     880  4  

Profil szerkezet 17. sz.     623  12  

Profil szerkezet 18. sz.     130  18  

Csavar M4х10    170  

Csavar M4х20    150  

Csavar M4х30    150  

Anyacsavar M44    470  

Alátét polykarbonát rögzítéshez   150  

L ón bilincsek   16  

Kampó    4  

Lakatpánt    8 

Zsanérok    4  

Ajtó fogantyú    4  

Szilikon polikarbonáthoz   2  

Polikarbonát lemez 2,10x6 m     3  
 

Általános szerelési utasítások 

1. Az üvegház építésének áttekintése a kezdőlapon található.  

2. A konstrukció külön számozott profilokból áll. 

3. Az íves tartóprofilok mindig az üvegház külső burkolatán vannak. A vízszintes összekötő profilok 

mindig az íves szerkezet belsejéből (az üvegházban) vannak. 

4. A szerkezet összeszerelésekor észrevehetőek, hogy fel nem használt lyukak maradnak a 

részleten. Ezeket a polikarbonát táblák rögzítésére tervezték. 

5. A szerkezet egyes profiljai átfedéssel és csavarozással vannak összekapcsolva. 

6. A tartószerkezet nem rendelkezik a szükséges merevséggel, amíg az összeszerelés nem 

fejeződik be és az üvegház teljesen be nincs takarva polikarbonáttal. A polikarbonát jelentős 

merevséget ad a szerkezetnek. 

7. A szerelés befejezése előtt ne csavarja meg teljesen a csavarokat, kivéve a 3. és 18. profil közötti 

illesztéseket.  

8. Csak azután húzza meg a csavarokat, miután az üvegházat a kertben a kívánt helyre állították fel.  
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9. Javasoljuk egy vezeték nélküli csavarhúzó használatát a munka felgyorsítása érdekében.  

10. A bonyolult illesztések csavarlyukainak megfelelő illesztéséhez vezesse át rajtuk egy 4 mm 

átmérőjű szöget vagy más hegyes kúpcsúcsot. Ez a lyukakat egymáshoz irányítja, és megkönnyíti 

a csavar behelyezését.  

 

ACÉLHÉJ FELÉPÍTÉSE 
  

A tartókeret 13 bordából és összekötő profilokból áll. Minden bordaív egy csúcsívből (1. profil) és a 

mellékelt hosszabbítás mindkét végéből (2. profil) áll. Lásd az ábrán! 

  

  

  

  
  

1. sz. ábra 

  

  

  

Ugyanúgy építheti meg mind a 13 felső boltívet.  
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Csatlakoztassa a boltíveket egymáshoz a 2. ábra szerint hátulról: 

a) A hátsó homlokívhez csavarozza hozzá 5 profilt a 4-es számúból. – lásd a részletet AD és AE. 

Középen a 4-es számú profilon 2 előfúrt lyuk van a másik körív számára. 

b) Az ötödik profil 4-es számúból a külső oldalára csavarozza hozzá a szomszédos másik profilt.  

c) A harmadik ívet csavarozza hozzá a 4-es profil végére és az 5-ös profil elejére – láds az ábrán. 

d) Az 5-ös számú profilhoz csavarozza hozzá ugyanazzal a módszerrel, mint a b) pontban a 

következő negyedik és ötödik ívhez (ezek közel vannak egymáshoz – 195 mm). 

e) A hatodik ívhez kapcsolja hozzáa az 5-ös számú profilt a 6-os számú hosszabbító profillal, amihez 

hozzá kell csavarozni a következő 2 ívet. 

f) A nyolcadik ív alatt ismét csatlakoztassa az összekötő 5-ös számú profilt és a kettő következő 

ívet. 

g) A tizenegyedik ív alatt ismét csatlakoztassa a 4-es számú profilt és csavarozza hozzá a következő 

kettő ívet.  

h) Az egyes íveket összekötő hosszanti profilok sorrendje 4 - 5 - 6 - 5 - 4.  

  

  
  

2. sz. ábra 
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Rögzítse a függőleges és vízszintes profilokat az ívekhez - a 3. ábrának megfelelően:  

a) Az összeszerelt tetőhöz (ívszerkezet) csavarja fel egy M4x10 csavarral  a 2-es számú profil végére 
függőlegesen  az összekötő vízszintes porifilokat 4 és 5 majd ismét ugyanolyan sorrendben, mint 
az ívek, azaz 4 + 5 + 4 - lásd a D és F ábra. Az ívprofilok kereszteződésénél a 2-es számú és a 4/5 
számúnál csavarozza az ívhez a függőleges oldalsó 3-as sámú profilt – lásd az ábrán D és F részlet.  

b) A 3-as számú profil végéra függőlegesen csavarozza  az összekötő vízszintes 4-es és 5-ös számú 

profilt és ismét ugyanolyan sorrendben, mint az íveknél, azaz 4 + 5 + 4 – lásd az ábrán E részlet.  

c) A 3-as számú profil végére csavarozza  függőlegesen a föld alatti láb irányába (profil 18.sz. ) – 

lásd az ábrán G vagy AA részlet.  

d) Csavarozza az L rögzítőhorgonyt a polikarbonáthoz az ábrán lévő D. részlet szerint.  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
3.sz. ábra 
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Elülső homlokzat 

  

a) Csavarozza össze a 8-as számú és 10-es számú profilt (K részlet) illetve a 7-es számú és 9-es 

számú profilt (J részlet). Ez függőleges ajtókeretet biztosít. 

b) Ezeket a függőleges ajtókereteket csvarozza hozzá a 14-es számú profilhoz (felső ajtó keret) és  

Tieto zvislé rámy dverí zoskrutkujte s profilom č. 14 (horný rám dverí) és az L téglalap alakú 

lemezekkel rögzítse két helyen az elülső ív tetejéhez - lásd a H és az I. részletet.  

c) Majd az alsó részen az ajtó kerethez csavarozza hozzá a profilt 13,14,13 (részlet L, M, N, O).   

  

  

  

  

  
  

4.sz. ábra 
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d) Ezután illessze a bal oldali és jobb oldali ajtó keretet a vízszintes 11. számú profilhoz. – lásd 5-ös 

számú ábrán P + R és S + U részlet).  

e) Teljesen ugyanolyan módszerrel csatlakoztassa a bal oldali és jobb oldali ajtó keretet a  vízszintes 

12-es számú profilhoz.  

  

  

  

  

  
  

5.sz. ábra 
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AJTÓK ÖSSZESZERELÉSE   

  

Az üvegháznak elöl és hátul is van ajtaja. Minden ajtó két egyenlő részből áll (felső és alsó rész). Az 

első és a hátsó ajtók azonosak, és 2 ajtóból állnak a 6-os számú ábra szerint. Csavarozza be a 4 ajtót 

az ábra szerint. Összesen tehát 4 ajtó csavarozzon össze a 6-os ábra szerint  

  

Ha nem akar hátsó ajtót, akkor nem kell összeszerelnie a hátsó ajtó szerkezetét, és hagyja szabadon 

az ajtókeretet. 

  

Ha az üvegházba automatikus ablaknyitót szeretne telepíteni, akkor az alsó hátsó ajtót és a felső 

hátsó ajtót szellőzőablakként kell felszerelni, a külön telepítési utasításoknak megfelelően - a 

kézikönyv végén 19-dik oldalon. A polikarbonát vágása előtt eléoször olvassa el kézikönyv ezen a 

szakaszát. 

.   

  

   
 6.sz. ábra       7.sz. ábra – nézet az üvegház belsejéből   

  

Az ajtóra belső felén csavarozza hozzá a zsanérokat és az ajtó zsanérokkal rögzítse a függőleges 

ajtókeret profilhoz.   
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FIGYELMEZTETÉS:  

Némelyik ábrán vagy fényképen ebben azutasításban még látható ajtó átlós öntéssel – ami egy 

régebbi modell. Az új típusoknál már nincs ez a sáv.  

  

POLIKARBONÁT PANELEK ÖSSZESZERELÉSE AZ ÜVEGHÁZ ELEJÉN   
  

1. Vágja fel az egyik 2,10 x 6 m-es polikarbonát táblát két 2,10 x 3 m-es darabra.   

2. Fogjon egy darab 2,10 x 3 m és tegye az üvegház elejére úgy, hogy  az ív felső széle egyenesen 

legyen a deszka felső szélével (és rögzítse szorítóval) úgy, hogy a deszka alsó széle körülbelül 20 

cm-re legyen a 13. és 14. profil alatt.  

3. Az UV-szűrő lemezének (színes fóliával nyomtatott oldalának) kifelé kell néznie. 

4. A színes fólialemez oldalán kövesse nyomon az üvegház előlapjának külső ív alakját és az ajtó 

körvonalait (szaggatott vonallal jelölve). 

5. Ezután helyezze a deszkát egy sima felületre, és vágja ki az előlapot és az ajtó nyílását egy 

szőnyegvágó szike vagy egy nagyobb ollóval segítségével a megjelölt vonal szerint – 8.sz. ábra 

6. Vágja le az üvegház hátsó oldalát is, ha nyílást szeretne a hátsó falon. Ha nem akar hátsó ajtót, 

akkor ne vágja le az ajtó körvonalait.    

  

        

  
  

8.sz. ábra  
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7. Ezután rögzítse az elülső és a hátsó felületet csavarokkal és alátétekkel a megjelölt pontokban 

(ponttal jelölve). 

8. Rögzítse a polikarbonátot az ajtószerkezethez, és simítsa le úgy, hogy az ajtó simán kinyitható 

legyen. A polikarbonát átfedése az ajtó függőleges széle felett nem jelent problémát. 

9. A középső ajtón a 17-es számú részen csavarja fel az ajtó polikarbonát lemezeit az összes ajtóra 

és a hurkot az ajtókeret függőleges rúdjára. A lyukakat nem fúrták előre, azokat 4 mm-es fúróval 

kell kifúrni. 

10. Ha szeretne hátul is ajtót, akkor ismételje meg az eljárást a hátsó részen is. 

  

  

  
9. sz. ábra – szemléltető példa az elülső oldal rögzítésére az üvegházakban KYKLOP (a képen a 3x4 m-es 

változat) 

  

  

POLIKARBONÁT TÁBLÁK ÖSSZESZERELÉSE AZ ÜVEGLAPON   
  

1. A Lanitplast Kykklop üvegház burkolata teljes karbonát táblákból áll 2,10 x 6 m méretekkel. 

Semmit sem kell vágni. 

2. Az UV-szűrő fóliás lemez felső tetejére pontosan közepére húzzon egy vonalat egy filc 

segítségével - alátét lemezként használja majd a szerkezethez. 
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3. Az első előlap - tartsa a panelt két személy, és helyezze az üvegházra úgy, hogy a jelölővel 

megjelölt fele pontosan az üvegház felső rúdján feküdjön - lásd a 10. ábrát. Tolja a deszka elülső 

élét az elülső kanyaron keresztül 50 mm-rel kifelé az első üvegház előtt. 

4. Ezután hajtsa le a táblát az egyik oldalról a földre, és óvatosan csavarja rá a megjelölt pontokra 

(ponttal jelölve) - ne húzza meg a csavarokat. A lemez csavarlyukait 6 mm-es fúróval kell fúrni. 

5. A 10. ábrán pontokkal van megjelölve a rögzítési pontok; a rögzítési pontokat sorba követve 

rőgzítse egészen az üvegház elejéig és ugyanúgy a másik felén is. 

6. Ezután hajtsa le a deszkát az üvegház teljes kerülete mentén a másik oldalra, úgy igazítva, hogy 

pontosan a támasztó ívekre feküdjön, és a másik oldalon óvatosan csavarja fel ugyanazon a 

helyen - enyhén húzza meg a csavarokat. 

7. Mindkét oldal kb. 15 - 20 cm-rel átfedi az alsó 4 és 5 csíkokat. 

8. Távolítsa el a fóliát mindkét oldalról, és húzza meg mindkét oldalán a csavarokat, úgy hogy a 

polikarbonát ne deformálódjon. 

9. Második hátsó panel - helyezze fel a panelt félig az üvegház tetejére, rögzítse a panelt 50 mm 

átfedéssel az üvegház előtt a hátsó oldalon és csavarja be ugyanúgy, mint az előzőnél.   

  
Jelölő vonal a fólián a tábla tengelyének jelölésére

  
10.sz. ábra  
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10. Végül csavarja be a két lemez átfedését a középső ív fölé a megjelölt pontokban. 

11. Csavarozza fel a reteszt az üvegház ajtajáta (lásd a kézi a kézikönyv végén). A retesz 

beszereléséhez előzetesen 4 mm-es csavarlyukakat kell fúrni. Felhívjuk figyelmét, hogy a retesz 

típusa modellenként kissé eltérhet. 

12. Zárja le az üvegház élét érintő első és hátsó felület szélét a mellékelt szilikon tömítéssel.  

  

  

SZERKEZET RÖGZÍTÉSE A FÖLDHÖZ 
  

1. Helyezze az összeszerelt üvegházat rendeltetési helyére, és jelölje meg az üvegház alapját a 

földön.   

2. Az üvegháznak sima felületen kell állnia és olyan felületen, ahol kibírja az üvegház alapjának 

rögzítését. 

3. Ezután ásson egy 35 cm mély üvegházi barázdát a talajba. 

4. Helyezze az üvegházat az árokba úgy, hogy a polikarbonát körülbelül 10 cm-re legyen a talaj 

alatt. 

5. Ezt követően takarja le az árkot földdel és jól nyomkodja le a földet.. 

6. Ha még kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az altalaj megtartja-e az üvegházat (a talaj 

lazának tűnik stb.), és fennáll annak a veszélye, hogy az üvegházat nem rögzíti kellőképpen, akkor 

öntse az ívek sarkait a betonba.   

  

  

  
Illusztrációs fénykép a földbe történő rögzítés módjáról 

(az egyes profilok elhelyezkedése eltérhetnek az üvegház modelljétől, méretétől és gyártási évétől függően)  
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(a retesz kinézete modelltől függően eltérő lehet)  
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TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK AZ AUTOMATIKUS NYITÓHOZ   

Az automatikus nyitó egy opcionális kiegészítő, melyet az üvegházhoz lehet külön vásárolni. 

  

Figyelem - ez az eljárás kicsit több barkácstudást igényel - annak oka, hogy az üvegház gyártója 

nem számít a beépített automatikus nyitógépekkel, ezért néhány kisebb beavatkozásra van 

szükség az üvegház építésében. Szokásos automatikus nyitógépekhez LANIT PLAST vagy VITAVIA 

használtunk (ezek hasonlóak a telepítési módszer szempontjából). 

  

Szükséges eszközök:   

• Fúrógép + fúróhegy 4 mm.  

• Vasfűrész vagy sarokcsiszoló.  

• Csvarhúzó készlet, csavarozó .  

  

Összeszerelési eljárás:  

1. Csak a felső ajtólapot illessze be az ajtókeretbe - csavarja be a csuklópántokat a felső 

vízszintes ajtókeretbe (14. profil) és a felső ajtókeresztbe (17. profil). 

2. A 14. számú profilt használja mint rögzítési profil az automatikus nyitóhoz. 

3. Fúrjon furatokat a profil széleire, hogy rögzíthesse a profilt kívülről az ajtókeret függőleges 

profiljaihoz.  

4. A 14. számú profilt tegye pontosan a felső ajtólap alá, úgy hogy lehessen kinyitni. Jelölje meg 

a csavarlyukakat az ajtókerert függőleges külső felén és fúrja ki a lyukakat. 

5. Csavarozza hozzá a 14. számú profilt. 

6. Az alsó vízszintes keresztrúdon 17. számú ablak és a hozzáadott vízszintes 14. számú profilhoz 

csavarozza hozzá az automatikus nyitót - szükséges a profil mindkét oldalán odacsavarozni. 

7. Rögzítse a polikarbonát táblát. Az automatikus nyitóberendezés beállítására és 

karbantartására vonatkozó utasításokat mellékeljük.   
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Fénykép az automatikus nyitóról:  
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