NÁVODY:
Návod k používání bezpečnostních dveří Sofia
Dveře při příchodu domů odemknete z vnější strany pouze pomocí klíče. Dveře se otevírají směrem
dovnitř bytu.
ANTI-PANIC systém – dveře po příchodu domů uzamknete z vnitřní strany pomocí kliky tzv. ANTI-PANIC systém,
kdy je odemykání a zamykání dveří z vnitřní strany ovládané pomocí kliky (pohybem kliky nahoru uzamknete body
hlavního zámku a pohybem kliky dolů jejich zase odemknete).
Nikdy nevkládejte klíč z vnitřní strany do zámku. Je to prevence proti zabouchnutí dveří, takže vložka je
stále průchozí (volná) a Vy náhradním klíčem, který máte bezpečně uložený u věrohodného člověka, dveře
odemknete.
Deaktivace ANTI-PANICu – pokud jsou v rodině malé děti nebo velké domácí zvířata, je možné ANTI-PANIC
deaktivovat způsobem, že z vnitřní nebo z vnější strany dveří uzamknete klíčem na dva a půl obrátky klíče v zámku.
Po tomto úkonu nebude možné odemknout pohybem kliky dolů.
POJISTKA – dveře jsou opatřeny samostatným přídavným zámkem, který je absolutně nezávislý na celém
bezpečnostním systému dveří. Ovládá se pouze z vnitřní strany dveří, otočením západky. Po jejím otočení se
vysune jeden bezpečnostní bod. Takto uzamčené dveře nelze z vnější strany otevřít klíčem. V případě, že jsou v
rodině malé děti nebo senioři, náš technik při montáži doporučuje tuto pojistku deaktivovat. Samozřejmě je
možné, kdykoliv ji uvést zpět do provozu.
POZOR!!! Při každém odchodu nezapomeňte uzamknout dveře a dávejte pozor na ztrátu klíčů. V případě technické
závady, nebo jakýchkoliv dotazů, prosím kontaktujte svého prodejce.
Návod k údržbě bezpečnostních dveří Sofia
● Konstrukční části dveří a zámků se doporučuje jednou za půl roku promazat jemným olejem,
● My a čištění třeba provést jemnou utěrkou, která nepoškodí povrch dveří a zárubně,
● Čištění ředidly a chemikáliemi se nedoporučuje,
● K promazání pantů se používají silikonové maziva.
Návod na výměnu náhradních dílů bezpečnostních dveří Sofia
Výměna kování
Z přední strany křídla nasaďte do vyvrtaných otvorů vnější kryt zámku. Štít zafixujte vidlicovým klíčem z
druhé (vnitřní) strany dveří šrouby a podložkami. Potom vsuňte do zámku správným koncem vyměněnou
cylindrickou vložku. Zafixování zámku se provede dlouhým šroubem, který se nasazuje do otvoru na čelní straně
zámku v hraně dveří. Jako poslední nasaďte druhou (vnitřní) část kování s klikou, která se upevňuje na křídlo
rovněž dvěma šrouby.
Výměna panoramatického kukátka
Panoramatické kukátko má dvě části. Vnější strana se skládá ze soustavy čoček a vnitřní strana obsahuje
kryt kukátka. Obě části se šroubují do sebe závitem.
V případě, že si nejste jisti výměnou jakéhokoli dílu, kontaktujte Vašeho prodejce.
Návod na výměnu cylindrického zámku bezpečnostních dveří Sofia
Při zakoupení nového cylindrického zámku, ať už dolního nebo horního, se postupuje stejně.
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Sada obsahuje 7 klíčů:
● 2 klíče jsou montážní, které je nutné po namontování znehodnotit a zahodit, protože nejsou určeny k používání,
● 1 klíč má jiné označení, je to aktivační klíč, který v zámku pootočíte o 180 stupňů, a tím se aktivuje zámek. Tento
klíč se nedoporučuje používat denně, pečlivě si jej uschovejte a používejte ostatní,
● 4 klíče jsou určeny pro pravidelné používání.
Z bezpečnostních důvodů, nedoporučujeme klíč rozmnožovat. Pokud byste potřebovali více klíčů, je třeba si
zakoupit cylindrickou vložku, která obsahuje 10 klíčů
Montáž páčkového mechanismu
Osazení páčkového mechanismu se realizuje po namontování dveří a dokončení zednických prací. Výšku
osazení mechanismu si dohodneme se zákazníkem. Standardní výška osazení je 1 350 mm od podlahy.
Otočná páka se připevní na zárubeň vodorovně. Fixní zarážka se připevní na křídlo dveří. Šrouby jsou přibaleny
v balení. Je třeba si předvrtat díru vrtákem o průměru 2,5mm.
Před namontováním je třeba provizorně odzkoušet a posoudit zda bude mít páčkový mechanismus požadovaný
efekt. V případě hrubší špalety může stěna zabránit ve výhledu přes pootevřené dveře, které plánujeme
mechanismem zajistit.
Pokyny k přepravě a uskladnění bezpečnostních dveří Sofia
Dveře je zapotřebí přepravovat pouze v ochranném obalu, aby se při převozu nepoškrábaly, případně aby
nedošlo k promáčknutí na dveřích. Dveře je nutné přepravovat buď ve stojanu na to určeném, nebo v nákladním
autě ve svislé poloze, upevněné upínacími páskami nebo gumami, tzv. gurtněmi.
Dveře je nutné uskladnit v suchém prostoru a ve svislé poloze.
Návod k montáži bezpečnostních dveří Sofia
Montáž dveří začíná obhlídkou původní zárubně a stavební příčky, zjištěním její složení a kvality. Samotná
montáž začíná demontáží původních dveří a zárubně. V případě, že původní zárubeň je zazděna, popřípadě vylita
betonem, je nutné ji vybourat! Je třeba si připravit velikost stavebního otvoru tak, aby odpovídal rozměrovým
požadavkům nové zárubně.
Zárubeň pak zafixujte pomocí dřevěných klínů. Při vkládání klínů dbejte na to, aby se nepoškodila povrchová
úprava zárubně. Zárubeň osadíme pomocí vodováhy do vertikální a horizontální roviny.
Před vyplněním odzkoušíme křídlo dveří, zamykání - odemykání a těsnost dveří. Následně se zárubeň vyplní
montážní pěnou a během jejího tuhnutí je namontováno kování dveří. Po namontování kování je vše ještě jednou
odzkoušené a promazané. Zkouší se hlavně chod bezpečnostní vložky, uzamykání - odemykání, chod křídla dveří.
Přes otvory v zárubni navrtáme díry pro montáž ocelových kotev a zárubeň jimi upevníme. Po vytvrdnutí montážní
pěny se na otvory pro ocelové kotvy nasadí plastové krytky. Dveře se znovu odzkouší.
Instrukce při bezpečnosti práce
● Při práci s elektrickým nářadím třeba dodržovat bezpečnostní pokyny.
● Při montáži bezpečnostních dveří třeba dbát hlavně o svou bezpečnost a řídit se uvedenými pokyny při montáži.
● Při práci s elektrickým nářadím třeba vždy používat ochranný oděv, ochranné brýle a rukavice.
● Osazení dveří by měli provádět pouze vyškolení pracovníci.
● Je zakázáno manipulovat s poškozeným a nekompletním nářadím.
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