Εγγύηση Συστηµάτων Ασφαλείας
Η ολοένα και αυξανόµενη εγκληµατικότητα καθιστά την χρήση των προϊόντων της
ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ επιβεβληµένη. Αυτό αντιµετωπίζεται µε την ορθή επιλογή των προϊόντων
µας, προκειµένου να ασφαλίσετε το χώρο σας έναντι κακόβουλων ενεργειών από τρίτους.
Η ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσει την Πιστοποίηση
µε Γραπτή Εγγύηση του προϊόντος που έχετε αποκτήσει περιλαµβάνοντας τις οδηγίες
λειτουργίας και συντήρησης. Κατά την τοποθέτηση των συστηµάτων ασφαλείας
ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ από τον Πιστοποιηµένο συνεργάτη µας, βεβαιωθείτε ότι σας έχουν
επιδείξει τον ορθό τρόπο λειτουργίας και συντήρησης των προϊόντων .
Η ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ κατασκευάζει τα προϊόντα της µε γνώµονα την εξασφάλιση και
ικανοποίηση της ανάγκης των πελατών της, για ασφάλεια έναντι των κλοπών και διαρρήξεων.
Η ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιεί κατά την κατασκευή τους, και η άρτια τεχνική και
τεχνολογική υποδοµή των εγκαταστάσεων της συνάδουν ώστε το παραγόµενο προϊόν να
ανταπεξέρχεται στις δυσκολότερες συνθήκες που µπορεί να αντιµετωπίσει από κακόβουλες
ενέργειες.

Α/.Οδηγίες λειτουργίας των προϊόντων ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ
I.

Κλείδωµα - Ξεκλείδωµα για τους Τύπους Τ100 ΙΝΟΧ, Τ100, Τ90

Κλείδωµα:
1. Τοποθετείτε το «σώµα» των πτυσσόµενων ορθοστατών σε σηµείο τέτοιο ώστε να
µπουν στο κανάλι του πάνω οδηγού.
ο
2. Απασφαλίστε το µάνταλο στήριξης των ορθοστατών και τραβήξτε τον 1 ορθοστάτη
έτσι ώστε να ανοίξουν τα πτυσσόµενα και στη συνέχεια τοποθετήστε την παλάµη σας
πίσω από τον ορθοστάτη που φέρει πάνω του την κλειδαριά ασφαλείας.
3. Σπρώξτε την πόρτα οµαλά προς το σηµείο που κλειδώνει, εξασφαλίζοντας ότι κινείται
οµοιόµορφα σε όλο το µήκος των οδηγών κύλισης.
4. Σπρώξτε τον ορθοστάτη µέχρι οι πείροι κλειδώµατος να ενσωµατωθούν µέσα στον
ορθοστάτη.
5. Κρατώντας µε την απαλάµη σας την πίσω πλευρά του ορθοστάτη ως αντίσταση,
κλειδώστε µε το κλειδί που έχετε τοποθετήσει στην κλειδαριά.
Ξεκλείδωµα:
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1. Ξεκλειδώστε µε το κλειδί τοποθετώντας το στην οπή που βρίσκεται στον ορθοστάτη
που φέρει την κλειδαριά, ώστε οι εγκοπές που βρίσκονται στη βάση του κλειδιού να
είναι στραµµένες προς την πλευρά που κλειδώνει το προϊόν.
2. Τραβήξτε το σύστηµα βάζοντας την παλάµη σας στο εσωτερικό σηµείο του
ορθοστάτη που φέρει την κλειδαριά και σπρώξτε το πτυσσόµενο προς την διεύθυνση
των µεντεσέδων.
3. Ασφαλίστε τους ορθοστάτες µε το ειδικό µάνταλο.
Ανασυκώνετε τον οδηγό κύλισης και τον ασφαλίζεται στο «σώµα» των ορθοστατών.
4. ∆ιπλώστε το πτυσσόµενο προς την κατεύθυνση του τοίχου

II.
Κλείδωµα-Ξεκλείδωµα για τον Τύπο Τ110 πατζούρι ασφαλείας
Κλείδωµα: Όταν το πατζούρι είναι ανοικτό ακολουθούµε την εξής διαδικασία
ο

1. Τοποθετούµε το 1 φύλλο στον κάτω οδηγό
2. Τραβούµε µε τον σύρτη-χερούλι τα φύλλα του πατζουριού µε κατεύθυνση προς
την πλαϊνή κάσα
3. Όταν όλα τα φύλλα ευθυγραµµιστούν στον κάτω οδηγό, τότε περιστρέφουµε το
ο

χερούλι 180

έτσι ώστε να ασφαλίσει ο σύρτης στους πάνω και κάτω οδηγούς

αντίστοιχα
Ξεκλείδωµα: Όταν το πατζούρι είναι κλειδωµένο και όλα τα φύλλα σε οριζόντια θέση στον
οδηγό.
ο
1. Περιστρέφουµε τον σύρτη-χερούλι 180 έτσι ώστε να απασφαλίσει από τον πάνω
και κάτω οδηγό
2. Σπρώχνουµε το φύλλο που φέρει τον σύρτη-χερούλι προς τα έξω, έπειτα
ο
σπρώχνουµε το 1 φύλλο του πατζουριού προς την κάσα-µεντεσέ µετακινώντας
έτσι όλα τα φύλλα προς τον λαµπά
3. Όταν µαζευτούν όλα τα φύλλα στη πλαϊνή κάσα-µεντεσέ, τοποθετούµε το
ο
ανεµοστήριγµα του κάτω οδηγού στο 1 φύλλο
III.

Τύπος Τ80 µπάρες ασφαλείας αφαιρούµενες
1. Τοποθετούµε την µία άκρη της µπάρας ασφαλείας στην οπή της κάσας µε κλειδί,
τερµατίζοντας την
2. Τοποθετούµε την άλλη άκρη της µπάρας ασφαλείας προς την κάσα που δεν έχει
την κλειδαριά τερµατίζοντάς την
3. Τοποθετούµε το κλειδί µε τις ακίδες στην λαβή προς τα κάτω, στην οπή της
ο
κλειδαρίας και το περιστρέφουµε 180 κλειδώνοντας έτσι τις µπάρες

Για να αφαιρέσουµε τις µπάρες ακολουθούµε την αντίθετη πορεία εργασίας.

Β/.Οδηγίες Συντήρησης
Τα πτυσσόµενα προϊόντα ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ χρειάζονται να καθαρίζονται τακτικά καθώς και
να λιπαίνονται τα κινούµενα µέρη µε σπρέι σιλικονούχας βάσης 2 φορές ανά έτος.
Υλικά συντήρησης
Για τον καθαρισµό τους χρησιµοποιήστε :
1. Βούρτσα µε µαλακή τρίχα µε την οποία θα καθαρίσετε τις επιφάνειες που έχουν
σκόνη.
2. ∆ιάλυµα µαλακού σαπουνιού σε νερό και πανί µε τα οποία πλένεται τις επιφάνειες
επιµελώς προκειµένου να αποµακρυνθούν τυχόν ακαθαρσίες και ατµοσφαιρικοί ρίποι
και σωµατίδια που έχουν επικολληθεί στις µεταλλικές επιφάνειες. Η διαδικασία αυτή
είναι επιβεβληµένη 2-3 φορές το χρόνο.
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4. Στις παράκτιες περιοχές τα συστήµατα απαιτούν συχνότερο καθαρισµό και λίπανση
5-6 φορές το χρόνο.
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3. Λιπαίνεται 2 φορές το χρόνο τους τροχούς κύλησης ,την κλειδαριά και όλα τα κινητά
µέρη του κουφώµατος

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ παρέχει την εγγύηση στους έναντι οποιουδήποτε ελαττώµατος
του προϊόντος που θα οφείλεται σε κακοτεχνία του κατασκευαστή ή ελαττωµατικό
υλικό, για χρονικό διάστηµα 24 µηνών (2 χρόνια) από την ηµεροµηνία
εγκατάστασης.
Η εγγύηση δεν καλύπτει αξιώσεις για βλάβες που οφείλονται σε
κακή χρήση ή αµέλεια.
Η εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή την αντικατάσταση των
ελαττωµατικών υλικών ή εξαρτηµάτων. Παρέχεται µόνο στον αρχικό
κάτοχο και δεν είναι µεταβιβάσιµη.
Σε περίπτωση αξίωσης, πρέπει να προσκοµιστεί το πρωτότυπο τιµολόγιο αγοράς
και η παρούσα κάρτα εγγύησης - Καµία αξίωση δε θα γίνεται δεκτή χωρίς αυτά τα
δύο έγγραφα. Η εγγύηση στερείται ισχύος και καθίσταται άκυρη σε περίπτωση
ζηµίας που οφείλεται εµφανώς σε µη εξουσιοδοτηµένη επισκευή ή επέµβαση.
Η ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ σας ευχαριστεί για την προτίµησή σας στα προϊόντα της και
ευελπιστεί ότι θα απολαύσετε και θα εκτιµήσετε την ποιότητά κατασκευής τους µε
σηµαντικό όφελος την ασφαλειά σας.

ΑΞΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Τα παρακάτω στοιχεία αναφέρονται στο νόµιµο ιδιοκτήτη, που έχει αποκτήσει προϊόντα
της ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ. Με το παρόν ο ιδιοκτήτης αξιώνει έναντι της 24 µηνης εγγύησης
που του προσφέρει η εταιρία σε όλα της τα προϊόντα.
Επωνυµία:______________________________________________________________
∆ιεύθυνση:______________________________________________________________
Ταχ.Κωδ.:________________ Τηλ.:_____________________Κιν.:_________________
Εγκαταστάτης:___________________________________________________________
Ηµ/νια
τοποθέτησης:____/____/____Αριθµόςτιµολογίου:_______________________________
Αιτία αξίωσης:___________________________________________________________
Υπογραφή Πελάτη:_______________________________________________________

www.viometaloumin.gr e-mail: info@viometaloumin.gr
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Ηµεροµηνία αξίωσης: _____/_____/_____

