MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Lango saugas „DEFAS”tai kompaktiška mechaninės
PVC lango arba balkono durų
varčios apsaugos nuo įsilaužimo
iš lauko priemonė.
„DEFAS“
skirtas
naudoti jau sumontuotiems
varstomiems bei slankiesiems
langams
ir durims
kaip
papildoma varčios blokavimo
staktoje
priemonė
nuo
išstūmimo iš lauko.
„DEFĄ“ sudaro:
atraminė
lakštinio
plieno
plokštelė (1), pirmoji lakštinio
plieno užsklanda (2) ir antroji
lakštinio plieno užsklanda (3).
Šios detalės yra sujungtos
tarpusavyje
2 plieniniais
srieginiais varžtais su kūgine
galvute (4,5). Užsklandos (2,3)
atskirtos nuo plokštelės (1) 2
plastikinėmis tarpinėmis (6,7).
Varžtai plokštelės
sriegyje
įklijuoti, kad nesisukiotų.
„DEFAS“ tvirtinamas
prie lango arba durų staktos iš
patalpų vidaus 2 sraigtais (8,9).
Sraigtai įsukami per PVC profilį į
staktos šerdį (plieno lakšto
profilį). Įrenginys montuojamas
ant visų 4 lango arba durų
kampų 2 mm atstumu nuo lango
varčios.
Įrenginio užsklandos
(2,3) pasukamos 90 laipsnių
kampu ant lango arba durų
varčios rėmo, blokuojant varčią
staktoje. Atlaisvinant lango
arba durų varčią, užsklandos
(2,3) pasukamos 90 laipsnių
kampu nuo varčios rėmo ant
staktos.

Daugiau informacijos:
www.languapsauga.lt
tel: +370 614 99 199
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PASTABA: „DEFAS“, sumontuotas vyrių
pusėje, leidžia laisvai varstyti lango arba
balkono durų rėmą.
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Kad užtikrintumėte
PVC langų ir durų atsparumą
išlaužimui iš lauko, turite
sutvirtinti visus keturis varčios
kampus.PVC durims
reikalingas
sutvirtinimas
varčios centre vertikalioje
dalyje.
„DEFAS“ sukurtas
taip, kad jį būtų galima
tvirtinti bet kurioje staktos
vietoje.
„DEFĄ“ tvirtinamas:
Fig.1 - Prie lango staktos ant
visų 4 lango varčios kampų
viršuje ir apačioje. Tokia
pozicija
rekomenduojama
pirmiausiai, todėl kad Jūs
visada
galėsite
laikyti
u ž b l o k u o t a sa p a t i n e s
užsklandas
ir tuo pačiu
atversti
langą.
Taip ir
atverstas langas taps sunkiau
išlaužiamas.
Fig.2 - Jei nėra pakankamai
vietos tvirtinti, kaip nurodyta
Fig.1, tvirtinkite ant visų 4
lango varčios kampųšonuose.
Fig.3 - Prie balkono durų
staktos ant visų 4 durų varčios
kampų viršuje ir apačioje.
Papildomai tvirtinkite po vieną
„DEFĄ“ ant varčios centro
vertikalioje dalyje.
Fig.4 - Jei nėra pakankamai
vietos tvirtinti, kaip nurodyta
Fig.3, tvirtinkite ant visų 4
balkono durų varčios kampų
šonuose.
Daugiau informacijos:
www.languapsauga.lt
tel: +370 614 99 199
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Varčia gali būti atverčiama, neatblokavus apačioje esančių „DEFŲ“.
Taip padidinamas varčios atsparumas išstūmimui atvertoje pozicijoje.

