2-компонентная
2-компонентна

Монтаж створочной части петли • Монтаж створочної частини петлі
8 – 10 Nm

Для створок макс. 130 кг
Для створок вагою макс. 130 кг

8 – 10 Nm

Завести крепёжную пластину в
паз створочного
профиля.

Скрутить створочную часть
петли с клеммной пластиной.

Завести кріпильну
пластину в паз
створочного профілю.

Скрутити створочну частину
петлі з клемною
пластиною.

8 – 10 Nm

Зафиксировать при
помощи дополнительных винтов.

Навесить створку.
Навісити створку.

Зафіксувати додатковими гвинтами.

Аксессуары для регулировки высоты • Аксесуари для налаштування висоти

3
1
2

8 – 10 Nm
Вставить инструмент для регулировки высоты в паз
рамного профиля
под нижнюю
петлю.
Вставити інструмент
для налаштування
висоти в паз рамного
профілю під нижньою петлею.

При помощи винтов крепко зажать
инструмент для
регулировки высоты.
Міцно зафіксувати
інструмент для
налаштування висоти.

Отпустить на раме
крепёжные винты
всех компонентов
петли.
Відпустити на рамі
кріпильні гвинти всіх
компонентів петлі.

Выставить необходимую высоту при
помощи регулировочного шпинделя
инструмента для
регулировки
высоты.
Виставити бажану
висоту за допомогою регулювального
шпинделя інструменту для регулювання висоти.

Затянуть на раме
крепёжные винты всех
компонентов петли и,
отпустив клеммные
колодки инструмента
для регулировки высоты, извлечь его из паза
рамного профиля.
Затягнути на рамі
кріпильні гвинти всіх
компонентів петлі і,
послабивши клемні
колодки інструменту для
регулювання висоти,
витягнути його з пазу
рамного профілю.

Настройка
Налаштування

2-компонентная
2-компонентна

Регулировка петель только с помощью специалистов, имеющих опыт в сфере производства дверей.

Регулировка прижима • Регулювання прижиму
Для створок макс. 130 кг • Для створок вагою макс. 130 кг

Выкрутить крепёжные винты
створочной части петли.

Извлечь эксцентриковые втулки.
Витягнути ексцентрикові втулки.

Викрутити кріпильні гвинти
створочної частини петлі.

Поворот втулок
в направлении
петли: увеличение прижима
Поворот втулок в
напрямку
петлі: збільшення
прижиму.

Поворот втулок
в направлении
от петли:
уменьшение
прижима.
Поворот втулок в
напрямку від
петлі: зменшення
прижиму.

Вставить эксцентриковые втулки согласно рисунку.
Вставити ексцентрикові втулки згідно малюнку.

8 – 10 Nm

Снова крепко прикрутить створочную часть петли.
Знов міцно прикрутити створочну
частину петлі.

Регулировка по горизонтали • Регулювання по горизонталі

!

– 2 ''

+ 2 ''

Перед регулировкой створку
следует подпереть.
Перед регулюванням створку
необхідно підперти.

Шарнирная втулка выполнена из
пластика с содержанием тефлона
и не нуждается в обслуживании
– не смазывать!
Шарнірна втулка виготовлена із
пластику із вмістом тефлону і не
потребує обслуговування – нe
змащувати!

Регулировка по горизонтали
± 2 ;;
Регулювання по горизонталі
± 2 ''
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Регулювання петель мають виконувати лише фахівці з досвідом в сфері виробництва дверей.

