
Zavírač lze použít v normálním prostředí.

The closing device can be used in a 
normal environment.

 Zamykacza można używać w zwykłym 
środowisku

Az ajtózáró használható a normál 
környezetben.

Der Schließer kann in normaler 
Umgebung verwendet werden.

Zatvárač je možné použiť v normál-
nom prostredí.

Při montáži na vnější stranu dveří je 
vhodné nad zavírač upevnit stříšku 
proti zatékání dešťové vody

During assembly on the outer side 
of the door, it is suitable to mount 
a cover above the closing device to 
protect against rain water seeping in.

Podczas montażu na zewnętrznej 
stronie drzwi wskazane jest zamoco-
wanie nad zamykaczem daszku chro-
niącego go przed wodą deszczową.

Amennyiben a zárószerkezetet az 
ajtó kinti oldalára szereli, úgy aján-
latos ezt lefedni az esővíz hatása 
ellen. Bei der Montage an die äußere Tür-

seite ist geeignet, über den Schließer 
ein Wetterdach anzubringen, damit 
kein Regenwasser in den Schließer 
eindringen kann.

Pri montáži na vonkajšiu stranu dverí 
je vhodné nad zatvárač upevniť strieš-
ku proti zatekaniu dažďovej vody.



Tento úkon provádějte při uvolněné 
pružině, viz „Demontáž zavírače“.

Perform this task while the spring is 
released, see „Disassembly of the 
closing device“.

A fenti folyamatot végezze a lazított 
rugó pozícióban, lásd az „Ajtózáró 
leszerelése“ fejezetet.

Diese Operation ist bei gelöster Feder 
durchzuführen, siehe „Ausbau vom 
Schließer“.

Tento úkon vykonávajte pri uvoľnenej 
pružine, pozri „Demontáž zatvárača“.

Zavírač nepoužívejte jinak, než je uve-
deno v návodu. Pozor při zavírání - ruce 
nesmí zůstat mezi dveřmi a rámem 
dveří.

Do not use the closing device in any 
other manner than stated in the manu-
al. Pay attention while closing – the 
hands must not remain between the 
door and the door frame.

Nie należy używać zamykacza w spo-
sób niezgodny z instrukcją. Zamykając 
drzwi należy uważać, aby nie zostawić 
rąk pomiędzy drzwiami a framugą.

Az ajtózárót csak a használati utasítás 
szerint használja. Vigyázat, tilos a kezet 
az ajtó és az ajtókeret között hagyni.

Der Schließer darf nur nach den in 
Betriebsanleitung angeführten Anwei-
sungen verwendet werden. Vorsicht 
beim Schließen – die Hände dürfen 
zwischen Türblatt und Türrahmen 
nicht verbleiben.

Zatvárač nepoužívajte inak, než je uve-
dené v návode. Pozor pri zatváraní - ruky 
nesmú zostať medzi dverami a rámom 
dverí.

Czynność tę należy przeprowadzić przy 
zluzowanej sprężynie, patrz „Demontaż 
zamykacza“.
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