Celoskleněnné saunové dveře a dveře do páry
Instalační manuál
 Instalace dveří vyžaduje přítomnost nejméně 2 osob.
 Montážní otvor ve zdi pro saunové dveře by měl mít dostatečnou velikost, tj. šířka a výška
otvoru by měla být větší než rozměr rámu min o 10 mm. Nikdy nezaměňujte rozměry dveří
s rámem dveří. Pokud je to nutné, upravte rozměry montážního otvoru ve zdi.
 Ujistěte se, že se okraj skleněných dveří nikdy nedotkne podlahy nebo povrchu stěny, neboť
může dojít k roztříštění skla.
 Výrobce ani distributor dveří – firma Horavia s.r.o., nejsou zodpovědní za rozbití skla během
instalace nebo po ní.
Pro instalaci jsou nezbytné následující nástroje a materiál:
Vodováha/trojúhelník (pravítko).
Šroubovák/akušroubovák.
Šrouby do pantů Torx T30 (šroub ve tvaru hvězdy).
V případě dřevěné stěny, použijte vruty o vlikosto nejméně 5x90mm
pro uchycení dveřního rámu do zdi.
o V případě zděné příčky pal dřevěné vrty s hmoždinkami
(nejméně 8x80mm).
o Klín pod dveře pro zafixování rámu dveří.
o
o
o
o

1) Umístěte dveře s rámem na vodorovnou plochu (zem) tak, aby se křídlo dveří otevíralo čelem
nahoru.
2) Odstraňte kryty pantů odšroubováním vrutů klíčem a vyjměte sklo.
3) Položte sklo na dřevěné hranoly (obr. Figure 1), nebo opřete sklo proti zdi tak, aby mezi zdí
a sklem byla nějaká výstel, např. karton. Aby nedošlo k bezprostřednímu kontaktu zdi a skla.
4) Umístěte dveře do montážního otvoru a zafixujte jej klínem. Použijte vodováhu
a trojúhelník pro správné nastavení pozice rámu.
5) Upevnění dveřního rámu do montážního otvoru fixujícími body v blízkosti pantů
a horní části rámu na straně západky.
6) Po srovnání upevněte rám na straně pantů do finálních bodů a ujistěte se, že je rám vodorovný.
7) Umístěte sklo dveří na panty a utáhněte panty pevně pomocí šroubů (2). Umístění krytek na
panty a pantů (Figure 3). Upevněte skleněné křídlo do pantů.
8) Zafixujte upevnění dolní části.
9) Použitím trojúhelníku se ujistěte, že je rám správně namontován, a také se ujistěte, že prostor
mezi křídlem dveří a rámem je dostatečný.
10) Upevněte rám dveří pomocí vrutů na straně se západkou, použijte klín na zafixování a ujistěte se,
že dveřní rám je vodorovný.
11) Nasaďte dveřní madlo a upravte nastavení západky otáčením nastavovacího šroubu (3)
na západce (Figure 2).

12) Pokud je sklo umístěno příliš blízko k hraně rámu při zavírání, pak upravte horizontální polohu
skla v pantech. Viz návod: „Instrukce k úpravě nastavení pantů.“
13) Dveře jsou připraveny pro použití!

Postup výměny uchycené dveřního závěsu (pravé za levé)
 Ke změně otevírání dveří (pravé za levé), umístěte dveře na rovný
povrch tak, že se dveře budou otevírat směrem nahoru (Figure 1).
 Odšroubujte vruty z horní části rámu, a znovu je přišroubujte
na druhou stranu rámu. Obrázek vpravo.

Instrukce ke úpravě pantů
Pomocí pantů je možno upravit horizontální polohu skleněného křídla, a to buď pohybem křídla
k pantům nebo západce. Maximální rozsah nastavení je 5 mm.
K tomuto nastavení je potřeba klíč pro šroub Torx T30 (není zahrnut).
 Odstraňte kryty pantů (A). Vrut v pantech (B) povolte pomocí klíče pro Torx šrouby
jedním velkým otočením. Posuňte sklo do požadované polohy k západce nebo k pantům.
 Jakmile je sklo ve správné pozici. Utáhněte pevně šrouby. Nasaďte krytu k pantům.
Upozornění: Instalaci provádějte podle obrázku – viz Figure 4.

Upozornění! Po nastavení pantů zavřete dveře velmi opatrně a ujistěte se, že se sklo
Bezprostředně nedotýká dveřního rámu.

Dveře do parní sauny – instrukce k nastavení pantů
Pomocí pantů upravíte horizontální polohu skleněného křídla,a to buď pohybem křídla k pantům
nebo západce. Maximální rozsah nastavení je 5 mm.
Potřebujete 5 mm a 3 mm HEX klíč (není zahrnut).
Nejprve, uvolněte pantový šroub číslo 2 plným otočením.
Posunutí skla přímo k západce:
o Povolte šroub číslo 4 proti směru hodinových ručiček tak, kolik je potřeba
proti směru hodinových ručiček tak, kolik je potřeba k tomu, aby sklo šlo přesunout
do požadované vzdálenosti od zámku bočního rámu.
o Jakmile je sklo je ve své požadované poloze, utáhněte šroub číslo 5 na druhé straně pantů
(ve směru hodinových ručiček).
o Utáhněte šroub číslo 2, kterým se zafixuje sklo pevně k pantům.
o Na závěr, nainstalujte kryty pantů.

Posunutí skla k pantům:
o Otočte šroub číslo 5 proti směru hodinových ručiček tak, kolik je potřeba k tomu, aby jste sklo
přesunuli do požadované vzdálenosti od rámu, na kterém jsou umístěny panty.
o Jakmile je sklo je ve své požadované poloze, utáhněte šroub číslo 4 na druhé straně pantů
(pro směru hodinových ručiček).
o Utáhněte šroub číslo 2, kterým se zafixuje sklo pevně k pantům.
o Na závěr, nainstalujte kryty pantů.

Údržba dveří
 Provádět pravidelné kontroly západky a pantů. Pokud je to nutné, dotáhněte šrouby na pantech.
 Vyvarovat se nepřetržitému toku vody na rám dveří.
 Pokud otevírání a zavírání dveří nefunguje správně a dochází k narážení dveřního křídla do rámu,
mohlo to být způsobeno např. pohybem nosní konstrukce budovy, uvolněním západkových šroubů
nebo pantů, nebo nabobtnáním dveřního rámu způsobené vlhkostí. Zkontrolujte šrouby a upravte
panty dveří. Je-li to nezbytné, vyhledejte odbornou pomoc od společnosti, která dveře nainstalovala.
 Čištění skla dveří provádějte pravidelně prostředkem určeným k mytí oken. Vyhněte se abrazivním
(drhnoucím) čisticím prostředkům, které poškozují povrch skla. Usazeniny na skle je možno odstranit
také octovým roztokem, jen pozor na kontakt s rámem dveří.
 Nepoužívejte na čištění rámu ani pantů chemické prostředky ani kyseliny!!

