Pozor!

Záruka sa nevzahuje:
a) na závady vzniknuté nesprávnou montáou
b) na závady vzniknuté nesprávnym a násilným pouívaním
c) na pokodenie výrobku vinou uivate¾a
d) na násilné mechanické pokodenie

Pri predaji je pracovník obchidnej organizácie predvies výrobok a potvrdi záruèný list dátumom predaja, peèiatkou organizácie a podpisom.

Dátum výroby:

Záruka se nevztahuje:
a/ na závady vzniklé nesprávnou montáí
b/ na závady vzniklé nesprávným a násilným pouíváním
c/ na pokození výrobku vinou uivatele
d/ na násilné mechanické pokození

Pøi prodeji je povinen pracovník obchodní organizace
pøedvést výrobek a potvrdit záruèní list datem prodeje, razítkem organizace a podpisem.

Datum prodeje:

Razítko prodejny, podpis:

Datum výroby:

Kontroloval:

Kontroloval:

Podmienky záruky:
1. Výrobok musí by pouívaný beným spôsobom
a k tomu úèelu, pre ktorý bol vyrobený
2. Pri uplatòovaní záruky musí by predloený riadne
vyplnený záruèný list výrobku
3. Záruka musí by bezpodmieneène uplatnená u obchodnej organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený

Podmínky záruky:
1. Výrobek musí být pouíván bìným zpùsobem
a k tomu úèelu, pro který byl vyroben
2. Pøi uplatnìní záruky musí být pøedloen øádnì vyplnìný záruèní list výrobku
3. Záruka musí být neprodlenì uplatnìna u obchodní
organizace, kde byl výrobek zakoupen

Peèiatka predajne, podpis:

Dátum predaja:

Výrobca poskytuje na tento výrobok záruku 24 mesiacov odo dòa predaja.
Výrobcom budú bezplatne odstranené závady, ktoré
boli spôsobené vadným materiálom alebo výrobou
a budú reklamované v uvedenej dobe.

Výrobce poskytuje na tento výrobek záruku 24 mìsícù ode dne prodeje.
Výrobcem budou bezplatnì odstranìny závady, které
byly zpùsobeny vadným materiálem nebo výrobou
a budou reklamovány v uvedené lhùtì.

ZÁRUÈNÝ LIST

Prídavné kovanie typ KÓD 1

Pøídavné kování typ KÓD 1

ZÁRUÈNÍ LIST

pecifikácia:
ß pre dvere hrúbky 40-45 mm
ß cylindrická vloka FAB 2018 1/1 R1
ß bezp. kovanie 802, 807 vzdialenos 90 mm

Ku kovaniu sú priloené 4 kódové karty. V prípade potreby dalích kariet sa obráte na tieto firmy:
ß PHOBOS Corporation s. r. o., ala
ß TORO, spol. s r. o., Bratislava
ß Silvester PASTVA - INSTAL, Kysucké Nové Mesto
Podrobnìjí informace o firmách naleznete na internetové adrese www.rostex.cz

Ê Priloenú vrtaciu ablonu nasaïte tvarovým otvorom na cylindrickú vloku tak, aby dosadala na tít a na
dvere. Vrtákom priemeru 6,5 mm vyvàtajte 1 otvor nad vlokou cez tít a vystuenie a 2 otvory dole cez dvere.
ablonu dajte dolu a otvor nad cylindrickou vlokou prevàtajte vrtákom Æ 9,5 mm.
Ë Z vnútra dverí prevàtajte dva otvory Æ 6,5 mm vrtákom Æ 9,5 mm min. do h¾bky 25 mm.
Ì Dajte dolu vonkají bezpeènostný tít daného kovania. Na tento tít nasuòte teleso kódového kovania
a skompletujte oboje priloenou skrutkou, podlokou a maticou.
Í Bezpeènostný tít s kódovým kovaním prilote naspä na dvere a trn prestrète cez zámok. Do tvarovaných otvorov kódového kovania vlote dve skrutky. Skompletujte vnútorný tít z PH s krycím títom a nasuòte
do otvorov v nich svorníky s 6-hraným otvorom pre k¾úè. Skompletovaný celok prilote z vnútra dverí a
dotiahnete svorníky. Potom dotiahnite skrutky s kríovou drákou vnútorného títu daného kovania.
Î Vyskúajte funkciu kódového kovania. Prilote kódovú kartu na prednú stranu kovania a zatlaète kolíky.
Závora musí vyskoèi a uvolni otvor na zasunutie k¾úèa do cylindrickej vloky. V prípade, e závora navyskoèí, je alebo zle nastavený kód na karte alebo vplivom neèistoty visí.

Návod k montái:

Kódové kovanie je dodávané s jednotným sériovým kódom s piatimi kusmi kódových kolíkov. Preto je nutné
ete pred vlastnou montáou zmeni kód pod¾a vlastného uváenia.

Pøídavné kování typ KÓD 1

Prídavné kovanie typ KÓD 1

Podmienkou pre správnu funkciu kódového kovania v kombinácií s daným kovaním je nutné poui k¾úè
s dlhým krèkom, ktorý sa dodáva k cylindrickej vloke FAB 2018/R1 s prekrytým profilom; pokia¾ vlastníte túto vloku
s normálnou d¾kou k¾úèu, je treba necha si vyrobi na základe bezpeènostnej karty k¾úèe s d¾hým krèkom.

Prídavné kovanie typ KÓD 1

Návod k montái:
Ê Pøiloenou vrtací ablonu nasaïte tvarovým otvorem na cylindrickou vloku tak, aby dosedla jak na tít
tak i na dveøe. Vrtákem Æ 6,5 mm vyvrtejte 1 otvor nad vlokou pøes tít a výztuhu a 2 otvory dole skrz dveøe.
ablonu sejmìte a otvor nad cylindrickou vlokou pøevrtejte vrtákem Æ 9,5 mm.
Ë Zevnitø dveøí pøevrtejte 2 otvory Æ 6,5 mm vrtákem Æ 9,5 mm minimálnì do hloubky 25 mm.
Ì Sejmìte vnìjí bezpeènostní tít stávajícího kování. Na tento tít nasuòte tìleso kódového kování a
zkompletujte obojí pøiloeným roubem, podlokou a maticí.
Í Bezpeènostní tít s kódovým kováním pøilote zpìt na dveøe a trn prostrète zámkem. Do tvarových otvorù
kódového kování vlote 2 rouby. Zkompletujte vnitøní tít z PH s krycím títem a nasuòte do otvorù v nich
svorníky s estihranným otvorem pro klíè. Zkompletovaný celek pøilote zevnitø dveøí a dotáhnìte svorníky.
Pak dotáhnìte rouby s køíovou drákou vnitøního títu stávajícího kování.
Î Vyzkouejte funkci kódového kování. Pøilote kódovou kartu na èelní stranu kování a zatlaète kolíky.
Závora musí vyskoèit a uvolnit otvor pro zasunutí klíèe do cylindrické vloky. V pøípadì, e závora nevyskoèí,
je buï patnì nastavený kód na kartì nebo vlivem neèistoty visí.
Ke kování jsou pøiloeny 4 kódové karty. V pøípadì potøeby dalích karet se obrate na tyto firmy:
ß Velkoobchod Rovel Praha
ß Miroslav Selník - KOVOSLUBA, Opava
ß Velkoobchod Rovel Zlín
ß Libor Václavík - LIBROS, Ostrava - Pøívoz
ß Velkoobchod Rovel Vykov
ß Jiøí Puc - BELA MOST
ß Velkoobchod Rovel Rychnov n./K
ß VESKO Jíèín, spol. s r. o., Jíèín
ß Vzorková prodejna Rostex Vykov
ß Ladislav Malinský - SEZAM, Chrudim
ß Z-KOV Praha 9
ß Milan Kasper, Jindøichùv Hradec
ß Richard Lapka - VELA, Praha 9
ß Duan Dostálek - MAJDU, Pøíbram
ß Pavel Blaek JUDr. - Prodejna RENESANCE, Praha 10ß Podniková prodejna - ROSTEX, Znojmo
ß Ladislav Beránek - H+B, Plzeò
Podrobnìjí informace o firmách naleznete na internetové adrese www.rostex.cz
Specifikace:
ß pro dveøe tl. 40-45 mm
ß cylindrická vloka FAB 2018 1/1 R1
ß bezp. kování 802, 807 rozteè 90

Kódové kování je dodáváno s jednotným sériovým kódem s 5-ti kusy kódových kolíkù. Proto je nutné jetì
pøed vlastní montáí zmìnit kód dle vlastního uváení.

Pozor!

Podmínkou pro správnou funkci kódového kování v kombinaci se stávajícím kováním je nutnost pouití klíèe s
dlouhým krèkem, který je dodáván k cylindrické vloce FAB 2018/R1 s pøekrytým profilem; pokud vlastníte tuto
vloku s normální délkou klíèe, je tøeba nechat si zhotovit na základì bezpeènostní karty klíèe s dlouhým krèkem.

ROSTEX VYKOV, s.r.o.
Dìdická 17
682 15 Vykov

Pøídavné kování typ KÓD 1

Zpracovalo MIA Studio, spol. s r.o.

Postup pri zmene kódu:
Na spodnej èasti telesa (základòa) povolte dve skrutky M3, dajte dolu hornú èas telesa
(tvarový kryt) a objavia sa vlastné kolíky. Kolíky è. 1, 6, 7, 9, 12 sú v sériovom prevedení
kódové, ostatné sú nekódové. Pouite vdy nepárny poèet kódových kolíkov 3, 5, 7 - pre túto
vau vo¾bu sú prísluné kolíky priloené v sáèku. Presunutím kódových kolíkov do iných
pozicií a s vyuitím rôzneho poètu kódových kolíkov si nastavíte poadovaný kód. Preveïte
zmenu polohy tlaèítok na kódovej karte v súlade s novou pozíciou kolíkov.

Postup pøi zmìnì kódu:
Na spodní èásti tìlesa (základna) povolte dva rouby M3, sejmìte horní èást tìlesa (tvarový
kryt) a objeví se vlastní kolíky. Kolíky è. 1, 6, 7, 9, 12 jsou v sériovém provedení kódové,
ostatní jsou nekódové. Pouijte vdy lichý poèet kódových kolíkù 3, 5, 7 - pro tuto vai volbu
jsou pøísluné kolíky pøiloeny v sáèku. Pøesunutím kódových kolíkù na jiné pozice a s vyuitím rùzného poètu kódových kolíkù si nastavíte poadovaný kód. Proveïte té zmìnu polohy
tlaèítek na kódové kartì souhlasnì s novou pozici kolíkù.

V sáèku sú priloené:
2 ks svoreòa
2 ks skrutky
1 ks vymedzovacia vloka
2 ks kódového kolíku
2 ks nekódového kolíku
2 ks pruinky
1 ks eshraný k¾úè
8 ks tlaèítok nekódových
8 ks tlaèítok kódových
1 ks skrutka M8
1 ks vejárová podloka
1 ks matica M8

V sáèku jsou pøiloeny:
2 ks svorníku
2 ks roubu
1 ks vymezovací vloka
2 ks kódového kolíku
2 ks nekódového kolíku
2 ks pruinky
1 ks estihranný klíè
8 ks tlaèítek nekódových
8 ks tlaèítek kódových
1 ks roub M8
1 ks vìjíøová podloka
1 ks matice M8

