KLING garázskapu
garancia jegy
Köszönjük, hogy Ön is KLING garázskaput vásárolt.
A garázskapu az egyik legnagyobb mozgó berendezés a háztartásban. Felszerelése, javítása megfelelő szakértelmet,
gyakorlatot, szerszámokat kíván. A nem kellő szakértelemmel végzett felszerelés, vagy javítás veszélyes, és a jótállás
megszűnését vonja maga után.
Felhasználási terület
A garázskaput épületeken lévő nyílások, bejáratok lezárására tervezték. A kapuk szekcionált szerkezetűek, nyitáskor az épület belsejébe
a tetőszerekezet alá nyílik. A gyártó nem felelős a kapuk helytelen
használatából és nem rendeltetésszerű működésből keletkezett
károkért.
Rövid termékismertető
A KLING lakossági garázskapu felépítése, részei:
- garázskapu panelek
- garázskapu vasalat
- szerelődoboz
- torziósrugó(k)

Kezelési utasítás
Használat A garázskapu -30°C és +50°C hőmérséklet között, 20%-os
és 90%-os páratartalom között valamint maximum 30méter / másodperc szélterhelésnél működtethető. Az eltérő külső és belső hőmérséklet a panelek deformálódását okozhatja (bi-metál hatás).
Napsütötte homlokzatokra csak világos színű kapu beszerelését
javasoljuk!

Kézi működés A kapu kézi nyitásához használja a fogantyút.
Néhány kg súlynak megfelelő erővel a fogantyúnál fogva, lassan
mozgatva a kapunak könnyen kell működnie. Kézi működtetés esetén
figyelembe kell venni, hogy az átjárható szabad nyílás magassága
• A KLING lakossági garázskapu panelszerkezete kívül-belül
150mm-rel kisebb, mint a nyílásmagasság. Kapulap rögzítő műanyag
acéllemez borítású 4cm vastag PU hőszigetlet - CFC mentes - ,
újbecsípődés védett szendvicspanelből készül. A kapu vasalata és a elemmel (nem tartozéka a kapunak) a teljes nyílásmagasság átjárható lehet.
dobozban található
alkatrészek horganyzott acélból, míg a torziós rugók porszórt vagy
Motoros működés Motoros működtetés esetén a forgalmazó
festett felülettel készülnek.
elektromos mozgatásra vonatkozó figyelmeztető és használati
• A gyárilag csomagolt kapuk nem tartalmazzák a felszereléshez
előírásait vegye figyelembe. Általános motoros működésnél a zárt
szükséges rögzítőelemeket, szerelővasakat, melyek a kapu biztonsákapu nyitása a felprogramozott távkapcsoló egyszeri megnyomásával
gos kirögzítéséhez szükségesek.
indítható. Gépjárművével vagy gyalogosan csak a teljesen kinyitott és
• A kapuk az európai normáknak megfelelően tartalmazznak
már megállt garázskapu esetén haladhat át a nyíláson. A kapu zárárugótörésvédőt, és külső-belső fogantyút.
sa a távkapcsoló újabb megnyomásával indítható, amit a teljes zárási
• A kézi működésű garázskapu beéíptett zárszerekezettel készül,
folyamtot kisérje figyelemmel. A zársi folyamat alatt észlelt bármilyen
ilyenkor a kinyitott garázskapu a nyílásba belóg, nem teszi lehetővé
vész esetén a távkapcsoló gombjának újboli megynomásával a kapu
a rendelt nyílásmagasságú áthaladást (kapulap rögzítő műanyag
megállítható, és megegyszeri megnyomásával a kapu nyitásriányba
elem használata javasolt). Motoros működés esetén a kapuhoz
indul. A motorok többsége a kapu alatt lévő tárgyra vagy személyre
beépített cilinderzár nem rendelhető, a kapu motorral működtethető.
történő zárása esetén nyomatékra visszanyit, ezt minden esetben olAmennyiben a helység nem rendelkezik másik bejárattal
vassa el a motor leírásában. Vészhelyzet megszüntetése után a kaput
(zsákgarázs), az esetleges áramszünet részleges működési zavart
a távkapcsolóval zárja be.
okozhat, ilyenkor a felső panelbe cilinderes vésznyitó szerkezet
beéítése javasolt. Motoros garázskapu esetén a motor és sínszerke- Biztonsági előírások:
zete a kapuvasalat fölé kerül rögzítésre.
• Ne használja a garázskaput mint személybejárati ajtót, a kaput csak
• Motoros működés esetén a kapuhoz beépített cilinderzár nem
teljesen nyitott, vagy teljesen zárt állapotban állítsa meg.
rendelhető, a kapu motorral működtethető. Amennyiben a helység • A kapu mozgatása közben soha ne nyúljon a panelek, a zsanérok,
nem rendelkezik másik bejárattal (zsákgarázs), az esetleges áram- a görgőtartók és a sínek közé.
szünet részleges működési zavart okozhat, ilyenkor a felső panelbe • A kapu nyílása legyen szabad, amíg a kapu mozgásban van.
cilinderes vésznyitó szerkezet beéítése javasolt. Motoros garázskapu • Ha a kaput motorral szerelik fel, távolítsák el a zárat, lehúzókötelet.
esetén a motor és sínszerkezete a kapuvasalat fölé kerül rögzítésre. Ebben az esetben vegyék figyelembe a forgalmazó elektromos mozgatására vonatkozó előírásait.
Garázskapu felszerelése
• Tilos a mozgó kapu alatt átbújni, mert balesetveszélyes.
A garázskapu felszerelése a garázskapu szerelődobozába helyezett • A gyermeket tanítsa meg a kapu működésére, ne engedje, hogy
képes szerelési utasítás szerint kell hogy történjen.
azzal, vagy az alatt játsszon.
• Soha ne működtesse úgy a kaput, hogy annak mozgását nem látja.
Garázskapu szállítása és tárolása
• Soha ne hagyjon a kapu alatt semmit.
A szekcionál kapu paneljeit fektetve, végig alátámasztva kell szállíta- • A kapu működésében tapasztaltható bármilyen rendellenességről
ni. A paneleket az átkötő pántszalagnál emelni tilos. Éles tárgyra (pl. azonnal értesítse szakszerelőjét.
teherautó platóhátfalra) támasztva szállítani tilos.
Felelőtlen használat:
A panelekre rálépni, más anyagot rajta szállítani nem szabad. Beépítésig a kapu minden egyes alkatrészét száraz, fedett helyen kell a gyártó nyomatékosan tiltja az alábbi felhasználásokat:
• Tárgyak, állatok vagy emberek emelése a kapu szerkezetével.
tárolni, sugárzó hőtől, naptól védeni kell, hogy a gumi alkatrészek
• Tárgyak, állatok vagy emberek leszorítása, lerögzítése a kapu szer(alsó, felső, oldalsó gumi) ne deformálódjon.
A vasalatot szintén alátámasztva kell szállítani. Ha a torziós tengely kezetével.
külön van a vasalattól, úgy kell rögzíteni, hogy az ne deformálódjon. • az ajtó átalakítása, vagy alkatrészeinek gondatlan cseréje.
Továbbá védeni kell különösen a vasalatot és tartozékait a nedvességtől, esőtől. Ne tárolja a kaput magas páratartalmú
helyiségben vagy vegyi anyagokkal együtt sem.

KLING garázskapu
garancia jegy
Előfeltételek
Garanciális igény csak abban az országban érvényesíthető, ahol a terméket vásárolták. Kizárólag regisztrált kling viszonteladótól, vagy
közvetlenül a KLING Kft.-től vásárolt termékre érvényesíthető. Garanciális és jótállási igény csak azokra a károkra érvényesíthető, amelyek
magán a szerződés tárgyán keletkeztek. A vásárlást igazoló számla (bizonylat) igazolásként szolgál az Ön jótállási igényéhez, kérjük mindig
őrizze meg!
Jótállás / garancia időtartama
A vásárló Magyar törvények szerinti szavatossági idővel párhuzamosan a vásárlás dátumától számítva termékre az alábbi garanciákat
érvényesítheti:

• KLING prémium garázskapu biztos működésére 10 év
• prémium panel átrozsdásodása 10 év
A garanciális okokból meghibásodott terméket szakszervizünkben az alkatrész javításával, cseréjével megjavítjuk, vagy a terméket kicseréljük. Minden garanciális kérdés elbírálását a KLING Kft. végezi a szakszervize véleménye alapján.
A jótállási igénybevétele nem hosszabbítja meg a jótállási időt. A pótalkatrész-szállításokra és utójavítási munkákra a jótállási idő 6 hónap,
de legalább a folyamatban lévő jótállás határidejéig érvényes.
Szolgáltatás
A jótállás időtartama alatt elhárítunk minden hiányosságot a terméken, ami igazolhatóan anyag- vagy gyártói hibára vezethető vissza.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy választásunk szerint a hibás árut ingyenesen kicseréljük hibátlan árura, azt utólag megjavítjuk vagy
értékcsökkenéssel kárpótolunk. A kicserélt alkatrészek a KLING Kft. tulajdonába mennek át.
A jótállás nem tartalmazza a ki- és beszerelés, a megfelelő alkatrészek ellenőrzési költségeinek megtérítését, valamint az elmaradt nyereséggel és kártérítéssel szemben támasztott követelések megtérítését.
Garancia elbírálásakor az alábbi okok kizárják a garancia érvényesítését:
•
szakszerűtlen beépítés és csatlakoztatás
•
szakszerűtlen üzembe helyezés és használat
•
karbantartások elmulasztása
•
külső hatások, mint pl. tűz, víz, normálistól eltérő időjárási hatások
•
baleset, leesés vagy ütközés általi mechanikai sérülések
•
gondatlan vagy szándékos rongálás
•
normál kopás vagy karbantartási hiányosság,
•
olyan vegyi anyaggal történő taklarítás ami az alkatrészek felületén elváltozást okozhat (só, sav, lug, higító - maró anyagok)
•
idegen eredetű alkatrészek használata
•
nem regisztrált KLING szerelő által végzett javítás vagy karbantartás
•
alkatrészek eltörése, elfáradása (pl. torziós ill. húzórugók, és egyéb alkatrészek törése esetén)
•
kopó alkatrészek cseréjének elmulasztása a karbantartások idején
•
sötét színű garázskapu napsütötte fekvésű garázsokra, homlokzatokra telepítése
•
gyártási szám eltávolítása vagy ismeretlenné tétele
•
helytelen és nem időben történt védőfestés
•
időjárás és egyéb behatásokra keletkező panelszerkezet elváltozásai
A gyártás vagy szállítás során keletkezett sérülések dokumentálása még a beépítés előtt meg kell, hogy történjen. A kapukon levő problémák a garázskapuk kicsomagolásakor (a csomagoló anyaggal látható módon) legyenek lefotózva és ne utólag. A felületi sérülések
amennyiben csak a felületkezelést érintik lehetőség szerint a helyszínen orvosolandók. A garázskapuk felületkezelése alapozó bevonat. Az
alapozó bevonat sérülése esetén a kapu átfestése a javítás módja. Kizárólag a poliészter bevonatot érintő sérülés esetén lamellacsere nem
kérhető. A sérülések javító festék stifttel, vagy nagyobb felületkezelés sérülések esetén lamella vagy komplett kapulap átfestéssel javíthatók.
A felületkezelés sérüléseinek javításához javító stiftet, indokolt esetben a termék árából árkedvezményt biztosítunk.

FONTOS!
A garázskapuk felületi sérüléseivel kapcsolatos reklamációkat kizárólag a beépítés előtt készített
fotókkal dokumentálva tudjuk elfogadni!

Jótállási igényét, minden esetben jótállási jeggyel és számlamásolattal a kaput
értékesítő eladónál, üzembehelyezőnél, beszerelőjénél igényelheti.
A garázskapu tulajdonosa vagy kezelője saját maga és környezete épsége érdekében köteles a biztonsági előírásokat
betartani, betartatni, a rendellenes működésre vagy állapotra felfigyelni, a kárt, vagy balesetet a hibás kapu üzemen
kívüli helyezésével megelőzni, és a hibát a kapu szerelőjének jelenteni. A hiba bejelentésével és az esetlegesen elhúzódó
javítással a javítást végzőre, a forgalmazóra, vagy a gyártóra kártérítési, vagy kármegelőzési felelősség nem száll át!

Garancia jegy

Kling kft. értékesítője tölti ki!

KLING Kft. | 1106, Budapest, gránátos u. 6
gyártás dátuma:

matrica helye:

aláírás és ph.
Telepítő tölti ki!
vásárlás számlaszáma:

telepítés dátuma:

telepítő neve:

Telepítés helye (város, utca, házszám):

telepítő aláírása

telepítő ph.

Karbantartási utasítás
• A kapu működését, továbbá a kapu leírás szerinti biztonsági funkcióit rendszeresen (havonta) ellenőrizze.
• Havonta ellenőrizze szemrevételezéssel a drótkötelek állapotát. Sérült, rojtos drótkötél balesetet okozhat, ezért a kapu működtetése a
továbbiakban tilos, a drótkötél cseréje azonnal szükséges.
• Motoros működtetés esetén havonta válassza le a motort a kapuról (reteszelje ki) és ellenőrizze a kapu könnyű futását, a torziós rugók
állapotát (könnyen működtethető-e a kapu).
• Negyedévente kenje meg a görgőket, zsanérokat, kerekeket, tengelyeket és a torziós rugót (rugókat), így élettartamuk növekedhet
(ajánlott kenőanyag: WD-40; SAE-20).
• A kapufelületeket, nedves, puha ronggyal, karc- és oldószermentes tisztítószerrel törölje le.

Karbantartási lap

karbantartást végző szakember aláírása (p.h.)

karbantartást végző szakember aláírása (p.h.)

karbantartást végző szakember aláírása (p.h.)

karbantartást végző szakember aláírása (p.h.)

karbantartást végző szakember aláírása (p.h.)

karbantartást végző szakember aláírása (p.h.)
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