BAKA Protect 4010 3D FD
KRILO

PODBOJ

Nastavitev odmika - tesnenja krila +/- 3,0 mm

nastavitev pozicije

ZGORNJE
NASADILO
''A''

– pritrditvene vijake na vseh nasadilh rahlo odviti
– z vrtenjem nastavitvenega vijaka (imbus ključ SW 4) pri vseh nasadilih
z oznako ’’A’’ (zgornje in spodnje nasadilo) nastavimo ustrezn odmik krila
od podboja in povečamo ali zmanjšamo tesnenje
– pritrditvene vijake na vseh nasadilh na podboju privijemo nazaj

pritrditveni vijak

nastavitev odmika
pritrditveni vijak
nastavitev pozicije

SREDNJE
NASADILO
''H''

3-smerno nastavljanje nasadil
(inbus ključ SW 4 mm)

nastavitev pozicije

Nastavitev višine +/- 3,0 mm
- pri nastavitvi višine krila na srednjem (H) nasadilu le uporaba inbus ključa
ne zadostuje za nastavitev v najvišji željeni položaj!
- pri nastavitvi višine je potrebno zato uporabiti pripravo za dvig krila
(npr. momentni drog/podlogo ali še bolje podložno napihljivo blazinico)
-Pozor! pri dviganju krila s pomočjo pripomočkov paziti,
da se površina vrat ne poškoduje
- pred nastavitvijo vrata odpremo in krilo podložimo z zagozdo
- vseh šest pritrditvenih vijakov na vseh treh nasadilih rahlo odvijemo
- krilo s pomočjo priprave dvigamo v željeni položaj in istočasno z inbus
ključem nastavljamo srednji vijak za regulacijo višine na (H) nasadilu
- ko dosežemo pravi položaj krila privijačimo pritrditvena vijaka na
srednjem (H) nasadilu, na zgornjem in spodnjem nasadilu pa je potrebno
premične dele nasadil na podboju potisniti v najvišji položaj
(še bolje s plastičnim ali lesenim kladivom te potolci navzgor)
in nato privijačiti pritrditvene vijake

pritrditveni vijak

nastavitev višine

pritrditveni vijak
nastavitev pozicije

Nastavitev pozicije krila /
enakomernost rege +/- 3,0 mm
– dva pritrditvena vijaka na vseh nasadilih rahlo odvijemo
– z vrtenjem nastavitvenega vijaka (imbus ključ SW 4) postavimo
krilo v ustrezen položaj - poskušamo doseči enakomerno rego med
krilom in podbojem
– pritrditvene vijake na vseh nasadilh privijemo nazaj

nastavitev pozicije

SPODNJE
NASADILO
''A''

pritrditveni vijak

nastavitev odmika
pritrditveni vijak
nastavitev pozicije

Pozor:
Če se vrata odpirajo ven je potrebno
najprej odviti varovalne vijake na
vseh treh zatičih.
Šele nato lahko zatiče izbijemo ven
in snamemo vratno krilo.

