GERDA TYTAN ZXZ
INSTRUKCJA

MONTAŻU

Zamek drzwiowy nawierzchniowy z pokrętłem i sztywnym łańcuchem






Certyfikat Zgodności Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
Zamek przebadany w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KG Policji.
Konstrukcja chroniona w Urzędzie Patentowym RP.
4 000 000 000 kombinacji wzoru klucza gwarantuje niepowtarzalność każdego z wyprodukowanych zamków.
4 klucze w komplecie.

Wszystkie zamki TYTAN mogą pracować w systemie MASTER KEY zapewniając użytkownikom
żądaną hierarchię dostępu klucza.
Mogą być także wyposażone w mechanizm bębenków typu TYTAN – VARIANT
umożliwiający zmianę kodu w wypadku zgubienia klucza.

CHARAKTERYSTYKA
Zamek TYTAN ZXZ z ogranicznikiem jest wyposażony w mechanizm bębenkowy najnowszej
generacji, posiadający zastawki specjalne trzech typów o różnym sposobie ryglowania oraz wygodny
suwakowy ogranicznik otwarcia drzwi, spełniający rolę tradycyjnego łańcucha.
Mechanizm bębenkowy zamka jest wysoce odporny na wszelkie próby otwarcia przy pomocy
wytrychów i przyrządów do otwierania zamków.
Zamek ma zabezpieczenia przeciwprzewierceniowe, a blokada przeciwwyważeniowa oraz obejma
o specjalnej konstrukcji eliminują możliwość wyłamania go z ramy drzwi. Konstrukcja zamka TYTAN
jest efektem wieloletnich doświadczeń naszej firmy w produkcji zabezpieczeń.
Zamek przeznaczony jest do montażu w drzwiach głównych, zabezpieczających magazyny, sklepy,
pomieszczenia produkcji wartościowej oraz mieszkania.

EKSPLOATACJA

„0”

Zamek można zamknąć „na dwa razy”.
Rygle zajmują wówczas kolejno pozycje
oznaczone „1” i „2”.

Pozycja „0”
Oznacza całkowicie otwarty zamek (rygle są
schowane w obudowie).

Pozycja „1” ogranicznik otwarcia drzwi
„1”

Po zamknięciu „na raz” działa suwakowy
ogranicznik otwarcia (sztywny łańcuch), pozwalający
uchylić drzwi na szerokość około 10 cm.

Pozycja „2” zamknięcie zwykłe
„2”

Po zamknięciu „na dwa” zamek zostaje zamknięty.
Rygle wchodzą w obejmę na maksymalną głębokość.
Zamek można otworzyć za pomocą klucza lub
pokrętła.
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MONTAŻ ZAMKA
Sposób montażu pokazany jest na rysunkach.
Do mocowania korpusu zamka do drzwi Producent zaleca stosowanie śrub
do drewna z łbem sześciokątnym 8x40 lub śrub przelotowych M 8 (do kupienia
w specjalistycznych zestawach produkowanych przez firmę GERDA).
W przypadku, gdy wymiar X felca drzwi jest większy od typowego, należy
skrócić trzpień blokady, w przypadku, gdy wymiar X jest mniejszy od typowego,
należy wpuścić stopkę blokady w drzwi.

Mocowanie obejmy rygli do futryny:
Miejsce do mocowania obejmy należy wybrać tak, aby wkręty mocujące
trafiały w możliwie pełny materiał futryny i nie powodowały jej osłabienia.
Do przykręcenia obejmy do futryn zarówno drewnianych jak i typowych
metalowych, należy użyć załączonych w zestawie blachowkrętów. W przypadku,
gdy obejma częściowo leży na futrynie, a częściowo na murze, należy użyć
blachowkrętów do przykręcenia jej do futryny, a kołków rozporowych 8
do przykręcenia jej do muru (kołki nie sa załączone w zestawie). Należy również
zwrócić uwagę na to, by powierzchnia futryny (i mur) w miejscu mocowania
obejmy była równa i płaska. W przeciwnym wypadku mocowanie będzie
chwiejne, o niepełnej wytrzymałości.
Przykręcić część zewnętrzną obejmy do części wewnętrznej trzema wkrętami
M6.

Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby rygle podczas zamykania
i otwierania zamka nie ocierały o obejmę, lecz wchodziły w nią z luzem (w razie
potrzeby luz wyregulować podkładkami).
Niestaranny montaż zamka i brak luzu pomiędzy ryglami a otworami w obejmie,
jak również jego utrata spowodowana opuszczaniem lub wypaczeniem drzwi
mogą spowodować trudności w otwarciu zamka. Dlatego też luz ten należy
co pewien czas kontrolować.
Otwór pod blokadę wiercić przy wyjętym zamku.

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

U
suw
aćzanieczyszczenia

Zamka nie wolno smarować, a w szczególności wstrzykiwać substancji oleistych
do otworu klucza. Może to grozić trudnością otwarcia zamka.
Producent zakonserwował mechanizm na okres co najmniej 10 lat.
Zanieczyszczenie otworu klucza może spowodować trudności w otwarciu zamka należy
je usuwać.
Zamek nie może być narażony na bezpośrednie wpływy atmosferyczne (deszcz
i śnieg), a także nie może być montowany w warunkach wysokiej wilgotności (pralnie,
suszarnie itp.).
Dorabianie kluczy w punktach autoryzowanych GERDA po okazaniu karty kodowogwarancyjnej lub minimum dwóch kluczy. Używanie kluczy dorabianych
w nieautoryzowanych warsztatach grozi uszkodzeniem zamka i utratą gwarancji.

ZASADY GWARANCJI
Producent udziela gwarancji, od daty zakupu, na okres podany w karcie kodowogwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego
użytkowania lub montażu zamka. W wypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad
powstałych z przyczyn tkwiących w wyrobie, Producent zapewnia dokonanie, na
terytorium RP, bezpłatnej naprawy gwarancyjnej, a jeżeli jest ona niemożliwa wymianę
wyrobu na nowy. Reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu, a w szczególnych
przypadkach (np. likwidacja sklepu) bezpośrednio do Producenta - koszty przesyłki zostaną
niezwłocznie zwrócone po uznaniu zasadności reklamacji. Termin naprawy wyrobu wynosi
14 dni, przy czym może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru
zamka z miejsca naprawy.
Do wyrobu dołączona jest karta kodowo-gwarancyjna. Na zamku oraz karcie kodowogwarancyjnej naklejony jest hologram identyfikujący wyrób.
ZNISZCZENIE HOLOGRAMU SPOWODUJE UTRATĘ GWARANCJI!
Wykaz autoryzowanych punktów dorabiania kluczy można uzyskać :
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