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OBSLUHA A ÚDRŽBA – NÁVOD
DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ POŽÁRNÍ, KOUŘOTĚSNÉ,
ZVUKOTĚSNÉ I OBYČEJNÉ
MANIPULACE
V případě nutnosti vysazení uzávěrů ze závěsů manipulujte s dveřními křídly ručně nebo s pomocí přenášecích pásů, popř. s
pomocí speciálních přísavek. Neposunujte výrobky po zemi ani po tvrdém podkladu.

OBECNĚ
Skladování, manipulace, doprava a montáž jsou uvedeny v dokumentu MONTÁŽNÍ NÁVODY, který je součástí dodávky.
Tento návod se vztahuje protipožární uzávěry, speciální uzávěry i obyčejné dveře.
Identifikace výrobku podléhá systému jednotného značení požárních dveří (klasifikace stavební konstrukce z hlediska požární
odolnosti), kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří (včetně zárubní).
Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná
i po zabudování dveří ve stavbě (u dveří polodrážka nad horním závěsem).
Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti těchto výrobků.
Dřevěné dveře bez požární odolnosti není třeba identifikovat.
Používání, obsluha a údržba
Se dveřmi zacházejte opatrně, zejména jim škodí zavírání rázem s použitím síly.
Dveřní křídla omývejte běžnými saponátovými mycími prostředky.
Nepoužívejte přípravky na bázi písku, brusných past, různá ředidla a rozpouštědla.
Kování, zámek a panty promažte minimálně jednou za dva měsíce (případně dle potřeby) olejem pro stroje nebo mazacím
tukem.
Na čištění skel se nesmí použít prostředky, které by mohly narušit silikonovou vrstvu mezi sklem a zasklívací lištou.
Vnitřní dveře prosklené s výplní vrstveného izolačního skla s požární odolností nesmí být vystaveny přímému působení
slunečního záření. Tyto výplně nesmí být ani krátkodobě vystaveny takovému záření, které by zvýšilo jejich povrchovou teplotu
nad +520C anebo naopak snížilo pod -250C.
Dojde- li k prasknutí skleněné výplně, kontaktujte výrobce. Nikdy však nevyměňujte sklo sami.
Po instalaci dveří není možné jakkoli zasahovat do konstrukce dveří ani jeho jednotlivých částí. Nesmí být odstraněna,
nahrazena ani upravena žádná součást či doplněk dveřního křídla a obdobně nelze žádné další součásti či doplňky přidávat.
Samozavírače je nutné pravidelně 1x měsíčně zkontrolovat, zda dostatečně dovírají dveře, popř. ověřit funkčnost koordinátoru.
Při netěsnosti je nutné dle nákresu výrobce seřídit samozavírač a namazat tukem střelku zámku. Pravidelně provádějte jednou
za půl roku promazání nejen střelky i západky zámku, ale i závěsů.
Na dveře nepřipevňujte předměty, které nejsou určeny k doplnění funkcí dveřního křídla.
Dveře opatřené padací lištou musí být jednou měsíčně zkontrolovány a seřízeny tak, aby lišta při zavření dosedala k podlaze po
celé své délce. (Seřízení se provádí plastovým trnem lišty při otevřených dveřích).
Protipožární uzávěry se samozavírači nelze v otevřené poloze fixovat mechanickými prostředky (klínky, stavěče apod.).
Povolená relativní vzdušná vlhkost prostředí na místech, kde jsou uzávěry instalovány, je v rozmezí 40 – 60% při stanovené
teplotě 10 – 300C, jinak hrozí nevratná deformace výrobku (zkroucení, prohnutí, praskání povrchu apod.).Na tyto případy není
možné uplatnit právo na odpovědnosti za vady a nemohou být předmětem reklamace.
Výrobek nesmí vykazovat relativní vlhkost nižší než 9% a vyšší než 12%.
Dveřní křídla nejsou určena do vlhkého prostředí, vzdušná vlhkost nad 60% je přípustná pouze u dveří, určených pro venkovní
použití.
Podle zákona č. 246/2001 Sb. je nutné minimálně jednou ročně provádět vizuální kontrolu požárního uzávěru včetně doplňků
(vrchního kování, samozavírače, požárního obvodového těsnění, padací lišty). V případě mechanického poškození nebo
netěsnosti uzávěru je nutné takové vady ihned odstranit.
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Všeobecné záruční podmínky
Pamatujte, že nárok na bezplatnou záruční opravu trvá zejména za následujících předpokladů:
● výrobek je používán v souladu s návodem na obsluhu
● výrobek nebyl mechanicky poškozen a nebyl používán pro jiné účely, než je jeho určení
● nebyl používán popř. skladován v prostředí s vyšší vlhkostí vzduchu, než je předepsána
● nechybí a je čitelný identifikační štítek u požárních a speciálních uzávěrů
● výrobek nevykazuje relativní vlhkost nižší než 9% a vyšší než 12%
Reklamaci je nutné uplatnit písemně.
U požárních a speciálních uzávěrů je nutné vždy uvést identifikaci dle štítku, adresu a název objektu, kde se uzávěr nachází a
jeho umístění v objektu.
Uživatelské informace a návody k používání dveřních doplňků uložte tak, aby Vám byly v případě potřeby k dispozici.
Na výrobky se vztahují Všeobecné obchodní podmínky, včetně Reklamačního řádu společnosti KOS-PO Ostrava, s.r.o. (viz:
www.kos-po.cz)
Děkujeme Vám za důvěru při nákupu našeho výrobku a přejeme Vám, aby sloužil zcela podle Vašich představ.
Ostrava, duben 2009

