Manuál pro obsluhu a údržbu nepřiznaných dvířek revizních šachet

Bezpečnost a správné používání dvířek
1. Manipulovat s uvedeným zařízením (revizní dvířka sestávající ze zárubně a křídla dvířek)
mohou pouze osoby starší 18 let věku a právně způsobilé, které jsou důkladně a prokazatelně
seznámeni a zaškoleni. V průběhu předání bytu byl vlastník bytu seznámen s tímto
bezpečnostním předpisem a návodem výrobce pro používání dvířek a osvojil si zejména
bezpečnou manipulaci s konstrukcí dvířek.
2. Dvířka jsou určena pouze k občasnému používání (max. 1-2 ročně pro odečet měřičů), nejsou
určena k pravidelnému otevírání a zavírání.
3. Dvířka se nesmí zatěžovat tahem či tlakem ve vertikálním směru, není povoleno zavěšovat
jakékoli předměty na konstrukci dvířek nebo obklad.
4. K otvírání dvířek je zakázáno používat jakékoli nástroje či přístroje, které nejsou součástí
dodávky od výrobce.
5. Je zakázáno vystavovat dvířka dlouhodobě vlhkému prostředí anebo i krátkodobému kropení
či namáčení.
6. Manipulovat s uvedeným zařízením mohou pouze osoby, které jsou k tomu prokazatelně
zaškoleni.
7. Pokud dojde k narušení plynulé manipulace, je zakázáno provádět toto nadměrnou silou.
8. Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy konstrukce dvířek, které nejsou povolené v tomto
návodu k obsluze.
9. Při provádění odečtu měřidel v servisním prostoru za dvířky vizuálně zkontrolujte stav čepů
v závěsech. V případě jejich uvolnění je mírně dotáhněte.
10. Za prokazatelné seznámení s těmito bezpečnostními ustanoveními a návodem k obsluze
dvířek se považuje také souhlas zákazníka s obchodními podmínkami dodavatele stavby,
jejichž nedílnou součástí musí být tento manuál.
Návod k otevření a zavření dvířek: také viz vizualizace
11. Zatlačte oběma rukama stejným, mírným tlakem ve vertikálním středu a horizontálně cca 510cm od pravého a levého okraje do plochy dvířek. V případě, že tlak byl dostatečný, uslyšíte
společné kliknutí všech 3 ks zámků systému PUSH to OPEN. Poté pomalu tlak na plochu
dvířek uvolňujte stejně na obou okrajích tak, aby obě hrany dvířek (pravá i levá) povyjely ze
zdi současně. V případě, že se otevřela pouze jedna strana (pravá nebo levá), je nutné na
této straně zatlačit jednou rukou a dvířka zase tlakem zavřít. Pokus opakujte znovu. Při
správném postupu dvířka povyjedou na obou stranách ze zdi. Nesnažte se v tomto momentu
dvířka pootočit v pantu. Mohlo by dojít k odštípnutí obkladu.
12. Po správném povyjetí obou stran dvířek uchopte dvířka za boční hrany oběma rukama
v horizontální poloze a povytáhněte je cca 3cm od zdi.
13. Pokud jsou dvířka dostatečně daleko od zdi, je možné je začít postupně otevírat v pantu, který
je umístěn vždy k rohu místnosti podle orientace dvířek na instalační šachtě vpravo nebo
vlevo.
14. Při zavírání se postupuje v opačném pořadí, jako při otevírání.
Vizuální odkaz na postup pro otvírání a zavíraní dveří najdete na: http://www.pskon.cz
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným
zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s tímto manuálem. Záruka se dále nevztahuje
na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána
v tomto návodu k použití): mechanickým poškozením dvířek, používáním dvířek v podmínkách, které
neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je
přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo
zanedbáním péče o dvířka, použitím neautorizovaného spotřebního materiálu, dvířka byla poškozena
nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo
všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů dvířek, které
byly upravovány zákazníkem (nátěry atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, dvířka byla
poškozena přírodními živly nebo vyšší mocí.

