Výrobca poskytuje na tento výrobok záruku 24 mesiacov odo dòa predaja.
Výrobcom budú bezplatne odstránené závady, ktoré
boli spôsobené vadným materiálom alebo výrobou a
budú reklamované v uvedenej dobe.

Výrobce poskytuje na tento výrobek záruku 24 mìsícù ode dne prodeje.
Výrobcem budou bezplatnì odstranìny závady, které
byly zpùsobeny vadným materiálem nebo výrobou
a budou reklamovány v uvedené lhùtì.

Datum prodeje:

Razítko prodejny, podpis:

Datum výroby:

Kontroloval:

Kontroloval:

Dátum výroby:

Peèiatka predajne, podpis:

Dátum predaja:

Záruka se nevztahuje:
Záruka sa nevzahuje:
a/ na závady vzniklé nesprávnou montáí
a) na závady vzniknuté nesprávnou montáou
b/ na závady vzniklé nesprávným a násilným pouí- b) na závady vzniknuté nesprávnym a násilným pouváním
itím
c/ na pokození výrobku vinou uivatele
c) na pokodenie výrobku vinou uívate¾a
d/ na násilné mechanické pokození
d) na násilné mechanické pokodenie
Pøi prodeji je povinen pracovník obchodní organizace Pri predaji je povinný pracovník obchodnej organizápøedvést výrobek a potvrdit záruèní list datem prode- cie predvies výrobok a potvrdi záruèný list dátumom
je, razítkem organizace a podpisem.
predaja, peèiatkou organizácie a podpisom.

Podmienky záruky:
1. Výrobok musí by pouívaný beným sposobom
a k tomu úèelu, pre ktorý bol vyrobený
2. Pri uplatnení reklamácie musí by predloený riadne vyplnený záruèný list výrobku
3. Reklamácia musí by okamite uplatnená v obchodnej organizácii, kde bol výrobok zakúpený
4. Aby sme mohli zotrie neèistotu, doporuèujeme vám
poui namoèenù handru.
5. Saténové kovanie se nesmie èisti abrazívnymi èistiacimi prostriedkami, ktoré by mohli porui povrchovú vrstvu saténu. Na èistenie pouívajte letenku na
nábytok, ktorá obsahuje silikón.

Bezpeènostné kovanie R3/O s dekorom

Bezpeènostní kování R3/O s dekorem

Podmínky záruky:
1. Výrobek musí být pouíván bìným zpùsobem
a k tomu úèelu, pro který byl vyroben
2. Pøi uplatnìní reklamace musí být pøedloen øádnì
vyplnìný záruèní list výrobku
3. Reklamace musí být neprodlenì uplatnìna u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen
4. Pro setøení neèistoty doporuèujeme pouít navlhèený hadøík.
5. Saténové kování se nesmí èistit abrazivními èistícími prostøedky, které by mohly naruit povrchovou
vrstvu saténu. K èitìní pouívejte letìnku na nábytek obsahující silikon.

ZÁRUÈNÝ LIST

ZÁRUÈNÍ LIST

Vetky èasti tohoto výrobku vèítane obalu sú recyklovatelné. Obal, nespotrebované èasti výrobku
a nefunkèný alebo inak pokodený výrobok znekodnite pod¾a miestnych platných smerníc o nakladaní
s odpadmi.

Montáou bezpeènostného kovania sa riei ochrana vchodu iba èiastoène. Chránená je iba oblas zámku, v iadnom prípade nie ostatné slabé miesta dverí. Bezpeènostné kovanie má význam v prípade,
e sú dvere zamknuté. Montá bezpeènostného kovania by mal namontova odborník. Výrobca nie je
zodpovedný za funkèné vady, ktoré vzniknú nesprávnym namontovaním.

Upozornenie:

ROSTEX VYKOV, s.r.o.
Dìdická 17
682 15 Vykov

Ï Údrba:Obèas dotáhnìte krycí rouby.

Z venkovní strany nasuòte na vyènívající cylindrickou vloku krycí desku(5). Nasuòte dvì pouzdra
tvarových roubù(12) na rouby vnìjího títu. Do vyvrtaných otvorù vlote zvenèí vnìjí tít(1), zevnitø
pøilote výztuhu vnitøního títu(6) a pøiroubujte dvìma svorníky(7). Pøilote vnitøní tít(3) s vnitøní vodící
vlokou z PH(9) a seroubujte se svorníky pøiloenými krycími rouby(8). Dotáhnìte roub vloky.

Î

zavrtejte otvory na prùmìr 18 mm do hloubky 23 mm.

Í Otvory provrtejte skrz dveøe. Vrtejte kolmo! Otvory pøevrtejte na prùmìr 15 mm. Z vnìjí strany dveøí

souèástí zámku. Dotáhnìte ho jen volnì. Na vyènívající cylindrickou vloku nasaïte z venkovní strany
vrtací ablonu a oznaète místa pro vyvrtání otvorù pro rouby. Vrtací ablonu sejmìte a nasaïte ji z vnitøní
strany dveøí a proveïte oznaèení otvorù jako u vnìjí strany dveøí. Vrtací ablonu sejmìte.

Ì Namontujte do zámku ve dveøích pøiloenou cylindrickou vloku(4). roub(11) pro její upevnìní je

Ë Do zárubnì dveøí zadlabejte a pøiroubujte zapadací plech, nebo u ocelových zárubní vypracujte otvor
pro závoru.

cylindrickou vloku ve dveøích kryl s otvorem v zámku. Pøes otvory na èele zámku oznaète a vyvrtejte
otvory prùmìr 2.5 mm do hloubky min. 20 mm. Zámek pøiroubujte dvìma pøiloenými vruty 4x30(2).

Ê Zadlabací zámek(10) zasuòte do pøedem vydlabaného otvoru ve dveøním køídle tak,aby se výøez pro

Návod k montái:

Bezpeènostní kování R3/O s dekorem

Tento výrobok bol pod¾a ÈSN P ENV 1627 zaradený do bezpeènostnej triedy 4.

Tento výrobek byl dle ÈSN P ENV 1627 zaøazen do bezpeènostní tøídy 4.

Bezpeènostní kování R3/O s dekorem
Bezpeènostné kovanie R3/O s dekorom

Tradièný výrobca
dverového kovania
a uzamykacích systémov

Tradièní výrobce
dveøních kování
a uzamykacích systémù

- pre dvere írky 40-45 mm / pokia¾ nie je uvedené na etikete inak/
- cylindrická vloka FAB 2018 1/1 R1 /prípadne iná vhodná/
- prídavný zadlabovací zámok HOBES 2634 / prípadne iný vhodný/

pecifikácia:

Ï Údrba: Èas od èasu dotiahnite krycie skrutky

tvarových skrutiek(12) na skrutky vonkajieho títu. Do vyvàtaných otvorov vlote zvonku vonkají tít (1),
zvnútra prilote vystuenie vnútorného títu(6) a zaskrutkujte dvomi svorníkmi(7). Prilote vnútorný tít
(3) s vnútornou vodiacou vlokou z PH a priskrutkujte so svorníkmi priloenými krycími skrutkami (8).
Dotiahnite skrutku vloky.

Î Z vonkajej strany nasaïte na vyènievajúcu cylindrickú vloku kryciu dosku(5). Nasaïte dve puzdra

dverí prievrtaje otvory na priemer 18 mm do håbky 23 mm

Í Otvory prevàtajte cez dvere. Vàtajte kolmo! Otvory pravrtaje na priemer 15 mm. Z vonkajej strany

zámky. Dotiahnite ho len len volne. Na vyènievajúcu cylindrickú vloku nasaïte z vonkajej strany vàtaciu
ablónu a oznaète miesta pre vyvàtanie otvorov pre róby. Vàtaciu ablónu snímte a nasaïte ju z vnútornej
strany dverí a vykonajte oznaèenie otvorov ako u vonkajej strany dverí. Vàtaciu ablónu snímte.

Ì Namontujte do zámky vo dverách priloenú cylindrickú vloku(4). rób(11) pre jej upevnenie je súèasou

na závoru.

Ë Do zárubne dverí zadlabte a priskrutkujte zapadajúci plech, alebo u oce¾ových zárubní vyvàtajte otvor

pre cylindrickú vloku vo dverách prekrýval s otvorom v zámku. Cez otvory na èele zámku oznaète
a vyvàtajte otvory, priemer 2.5 mm do håbky min. 20 mm. Zámok priskrutkujte dvoma priloenými skrutkami 4x30(2).

Ê Zadlabovací zámok (10) zasuòte do vopred vydlabaného otvoru v dverovom krídle tak, aby sa výrez

Návod na montá:

Bezpeènostné kovanie R3/O s dekorom

Vechny èásti tohoto výrobku vèetnì obalu jsou recyklovatelné. Obal a opotøebený, nefunkèní nebo jinak
pokozený výrobek odevzdejte do sbìrného mista odpadu.

Montáí bezpeènostního kování se øeí ochrana vstupu pouze èásteènì. Chránìna je pouze oblast zámku,nikoli vak ostatní slabá místa dveøí. Bezpeènostní kování má význam,jsou-li dveøe zamèené. Montá
bezpeènostního kování doporuèujeme svìøit odborníkovi.Výrobce neruèí za funkèní vady, vzniklé nesprávnou montáí.

Upozornìní:

- Pro splnìní poadavkù Národního bezpeènostního úøadu na kategorizaci technického prostøedku dle §5 Vyhláky NBÚ ze dne 10. ledna 1999 pro kategorii A  technické prostøedky k ochranì
utajovaných skuteèností stupnì utajení Pøísnì tajné (PT) je nutné pouít cylindrickou vloku
s pøísluným certifikátem NBÚ Èeské republiky.

- pro dveøe tlouky 40-45 mm /pokud není na etiketì uvedeno jinak/
- cylindrická vloka FAB 2018 1/1 R1 /pøípadnì jiná odpovídající/
- pøídavný zadlabací zámek HOBES 2634 /pøípadnì jiný odpovídající/
Bezpeènostní systém dále obsahuje: /
Bezpeènostný systém ete obsahuje:
13.záruèní list, 1ks / záruèný list, 1 kus
14. ablona, 1 ks/ ablóna,1 kus

10. zadlabací zámek, 1ks / zadlabovací zámok, 1 kus
11. roub cylindrické vloky, 1ks / skrutka cylindrickej vloky, 1 kus
12. pouzdro tvarového roubu, 2 ks / puzdro tvarovej skrutky, 2 kusy

Specifikace:

Zpracovalo MIA Studio, spol. s r. o.

Legenda: / Legenda:
1. vnìjí tít, 1ks / vonkají tít, 1 kus
2. vrut 4x30, 2ks / skrutka do dreva 4x30, 2 kusy
3. vnitøní tít, 1ks / vnútorný tít, 1 kus
4. cylindrická vloka, 1ks / cylindrická vloka, 1 kus
5. krycí deska, 1ks / krycia doska, 1 kus
6. výztuha vnitøního títu, 1ks / vystuenie vnútorného títu, 1 kus
7. svorník, 2ks / svorník, 2 kusy
8. krycí roub, 2ks / krycia skrutka, 2 kusy
9. vnitøní vodící vloka z PH, 1ks / vnútorná vodiaca vloka z PH, 2 kusy

(ilustraèní obrázek) / (ilustraèný obrázok)

Názvosloví detailù pro montá / Názvoslovie detailov na montá

