Biztonsági retesz felszerelési útmutató
ALKALMAZÁSI TERÜLET

•
A retesz nem nyújt abszolút betöréselleni védelmet, és

93000

FIGYELEM!

• A biztonsági retesz garázsok, kerti kisházak, fészerek stb.
biztosítására szolgál. A szerkezeti megoldása megakadályozza a zár kifúrását, a zár fülének levágását valamin a
lefeszítést.

nem rendelkezik biztonságvédelmi osztályba sorolással.
Tekintettel a védeni kívánt vagyon értékére megfelelő
biztonságvédelmi fokozatú eszköz használata ajánlott.

FELSZERELÉS

• A retesz karjai külön-külön telepítendők a kapuszárnyakra, vagy az egyik kar az ajtóra, a másik pedig a fix,
nem nyíló részre szerelendő.
• A karok rögzítéséhez használja a mellékelt csavarokat.

Impr ove your day!
Bezpečnostní závora se zámkem, 3 klíče / CZ
Bezpečnostná závora so zámkom, 3 kľúče / SK
XXXXXXXXXXXXXXXXX / HU

• A nyílások kifúrásához sablonként használja a karokban lévő lyukakat.
A mellékelt csavarokkal rögzítendő karok

Nyitás iránya

A LAKAT TELEPÍTÉSE

A bezáráshoz kivehető kengyelű lakatra
van szükség.

JÓTÁLLÁSI IDŐ ÉS FELTÉTELEK

• A termékre a Polgári Törvénykönyv szerinti 2 éves standard
jótállás vonatkozik, ha a vevő természetes személy, és 1 éves,
ha a vevő jogi személy. A jótállás kizárólag a termék gyártási és
rejtett hibáira vonatkozik. A jótállás nem vonatkozik a betörésre
irányuló kísérlet, a nem rendeltetésszerű használat során, valamint a helytelen felszerelés miatt elszenvedett károkra.

•

FIGYELEM!

• A gyártó semmilyen kártalanítást nem nyújt a
retesz leküzdése és betörés esetén a felhasználó
oldalán felmerülő károkra.

Montážní návod k bezpečnostní petlici
Montážny návod k bezpečnostnej haspre
Biztonsági retesz felszerelési útmutató

HU

     

Montážní návod k bezpečnostní petlici

Montážny návod k bezpečnostnej haspre

ÚČEL POUŽITÍ

ÚČEL POUŽITIA

•
Petlice nezajišťuje bezmeznou ochranu majetku proti
UPOZORNĚNÍ

• Bezpečnostní petlice je určena k zabezpečení garáží,
zahradních domků, kůlen apod. Konstrukční řešení zamezuje odvrtání zámku, přeštípnutí oka zámku, vypáčení a
také chrání zámek před deštěm.

vloupání a není testována na třídu bezpečnosti. Vzhledem
k hodnotě majetku je nutné zvolit vhodný stupeň zabezpečení.

• Bezpečnostná haspra je určená na zabezpečenie garáží,
záhradných domčekov, kôlní a pod. Konštrukčné riešenie
zabraňuje odvŕtaniu zámky, preštiknutiu oka zámky,
vypáčeniu a tiež chráni zámok pred dažďom.

•

UPOZORNENIE

Haspra nezaisťuje bezmedznú ochranu majetku proti vlámaniu a nie je testovaná na triedu bezpečnosti. Vzhľadom
na hodnotu majetku je nutné zvoliť vhodný stupeň zabezpečenia.

MONTÁŽ

MONTÁŽ

• Ramena petlice jsou určena k připevnění na každé rameno vrat zvlášť nebo k připevnění jednoho ramena na dveře a druhého na pevnou neotvíratelnou část.

• Ramená haspry sú určené na pripevnenie na každé rameno vrát zvlášť alebo na pripevnenie jedného ramena na dvere a
druhého na pevnú neotvárateľnú časť.

• K připevnění ramen použijte přiložené šrouby.

• Na pripevnenie ramien použite priložené skrutky.

• Jako předlohu pro vyvrtání otvorů použijte otvory v ramenech.

• Ako predlohu na vyvŕtanie otvorov použite otvory v ramenách.

Ramena pro připevnění přiloženými šrouby

Spôsob otvárania

Způsob otevírání

INSTALACE VISACÍHO ZÁMKU

Pro uzamčení je nutný visací zámek s odnímatelným okem.

Ramená na pripevnenie priloženými skrutkami

ZÁRUČNÍ LHŮTA A PODMÍNKY

• Na výrobek se vztahuje standardní záruční doba podle
občanského zákoníku 2 roky od data prodeje pro fyzickou
osobu a 1 rok pro právnickou osobu. Záruka se vztahuje
pouze na výrobní a skryté vady výrobku. Záruka se nevztahuje na poškození výrobku při pokusu o vloupání, nevhodným
používáním nebo při chybné montáži.

•

INŠTALÁCIA VISACEJ ZÁMKY

Na uzamknutie je nutná visacia zámka s odnímateľným okom.

     

• Na výrobok sa vzťahuje štandardná záručná lehota podľa
občianskeho zákonníka 2 roky od dátumu predaja pre fyzickú
osobu a 1 rok pre právnickú osobu. Záruka sa vzťahuje iba
na výrobné a skryté chyby výrobku. Záruka sa nevzťahuje
na poškodenie výrobku pri pokuse o vlámanie, nevhodným
používaním alebo pri chybnej montáži.

•

UPOZORNĚNÍ

• Neposkytujeme žádné odškodnění v důsledku překonání petlice vloupáním či poškození uživatele.

CZ

ZÁRUČNÁ LEHOTA A PODMIENKY

UPOZORNENIE

• Neposkytujeme žiadne odškodnenie v dôsledku
prekonania haspry vlámaním či poškodenia používateľom.
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