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SÍN

PADLÓHOZ RÖGZÍTHETŐ 
AJTÓMEGVEZETŐ

RÖGZÍTŐCSAVAR 
(10 db, a sínhez és a függesztő karokhoz)

FÜGGESZTŐ KAR (2db)

VÉGÁLLÁSÜTKÖZŐ (2db)
CSAVAR A SÍN 
RÖGZÍTÉSÉHEZ (4db)

CSAVAR A 2. PONTBAN 
TALÁLHATÓ AJTÓMEG- 
VEZETŐ RÖGZÍTÉSÉHEZ (2db)

DÜBEL A PADLÓBA 
VALÓ RÖGZÍTÉSHEZ (2db)

DÜBEL A SÍN FALHOZ 
VALÓ RÖGZÍTÉSÉHEZ (6db)

MENETES SZÁR



A SÍN POZICIONÁLÁSA

FIGYELEM: a sínt az alábbi képlet alapján 
kiszámolt magasságra kell rögzíteni 
(lásd: 1. ábra): 
 
SÍN ALJÁNAK A PADLÓTÓL SZÁMÍTOTT  
TÁVOLSÁGA = AZ AJTÓLAP MAGASSÁGA + 20MM
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A felszereléshez használja a csomagolásban 
mellékelt 9-es számú dübeleket és a 3-as és 
6-os számú csavarokat. Először próbálja a 
helyére a sínt, ügyelve arra, hogy vízszint-
ben legyen, és jelölje be a furatok helyét. A 
megjelölt pontokon fúrógéppel készítse el a 
falba a furatokat és helyezze a furatokba a 
dübeleket. Ezután rögzítse a sínt a 2 szélső 
csavarral: használja a 3-as típusú csavarokat.

A köztes 4 furatnál is rögzítse a sínt, ehhez 
használja a 6-os számú, lapos fejű csavarokat.



AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI

A FÜGGESZTŐKAROK BEILLESZTÉSE

Csúsztassa rá a sínre (1) egymás után a 
2 db függesztőkart (4), balról jobbra vagy 
jobbról balra, az ábrán látható módon. 
 
FIGYELEM! amennyiben hely hiányában nem 
lehetséges oldalról a sínre csúsztatni a 
függesztőkarokat, ugorjon a 8. oldalon talál-
ható 2b pontra!

AZ AJTÓ POZICIONÁLÁSA

Az ajtót állítsa be a fal és a két függesztőkar 
(4) közé. Helyezzen 2db 4mm-es távtartót 
az ajtó alá, hogy az ajtó felső éle a függesz-
tőkarok hátulján található leesésgátló 
hengerekhez szoruljon.

A FÜGGESZTŐKAROK POZICIONÁLÁSA

Állítsa a függesztőkarokat az ajtólap 
szélétől kb. 10mm-re.

SÍNRE HELYEZÉS, ITT JOBBRÓL BALRA

LEESÉSGÁTLÓ 
HENGER

FAL

AJTÓ

TÁVTARTÓK
LEESÉSGÁTLÓ HENGER



A mellékelt csavarok (3. sz.) segítségével 
rögzítse a karokat az ajtólaphoz.

A PADLÓHOZ RÖGZÍTETT AJTÓMEGVEZETŐ POZICIONÁLÁSA

Igazítsa a padlóhoz rögzített ajtómegvezetőt (2.sz.) 
olyan pozícióba, hogy az ajtó nyitott és csukott 
állapotában is mindvégig az ajtólap alatt, annak 
takarásában maradjon.

Rögzítse a padlóhoz az ajtómegvezetőt (2.sz.) 
a megfelelő dübelek (8. sz) és csavarok (7.sz.) 
segítségével.

AJTÓ

BEMARÁS AZ AJTÓN

BEMARÁS AZ AJTÓ ALJÁN



A VÉGÁLLÁSÜTKÖZŐK ELHELYEZÉSE

Úgy helyezze el az egyik végállásütközőt, 
hogy az ajtó zárt állapotában az ajtónyíláshoz 
képest középre legyen igazítva. A másik 
ütközőt a sín másik végéhez közel helyezze 
el. Használja a sín alján kialakított ovális 
szerelőlyukakat, melyek bőséges állítási 
lehetőséget biztosítanak.



Amennyiben a sínt valamilyen akadály, pl. 
a sínre merőleges fal közelében kívánja 
felszerelni, akkor a 2c és 2d ábráknak megfe-
lelően kell eljárni.

A mellékelt menetes szárt (10. sz.) csavarja 
bele a leesésgátló hengerbe, a kezével vagy 
egy fogóval tartsa erősen a menetes szárt 
és csavarja le a leesésgátló hengert tartó 
csavart egy imbuszkulcs segítségével.

Állítsa megfelelő pozícióba a függesztőkart, 
és a menetes szár segítségével megtartva 
a leesésgátló hengert, csavarja vissza a 
rögzítő csavart. Ügyeljen arra, hogy a csa-
var teljesen meg legyen szorítva. Ismétel-
je meg ezt a másik függesztőkarral is. 

Ezután folytassa a felszerelést a 3. ponttól.

CSAVAR

A FÜGGESZTŐKAROK FELHELYEZÉSE HELY SZŰKÉBEN
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