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[A000001] 1. INFORMACJE OGÓLNE  
Monta"u oraz regulacji bramy mo"e dokona& co najmniej osoba  
KOMPETENTNA.
[C000306] Brama gara"owa segmentowa jest przeznaczona do u"ytku w za-
budowie jednorodzinnej.
[B000001] Brama jest wyrobem ocieplonym przeznaczonym do zabudowy 
wewn%trz pomieszczenia.
[A000002] Niniejsza Instrukcja Instalowania jest dokumentacj% przeznaczon% 
dla Profesjonalnych Instalatorów lub Osób Kompetentnych. Zawiera ona nie-
zb#dne informacje gwarantuj%ce bezpieczne instalowanie bramy.
Bram# i jej oddzielne elementy sk$adowe nale"y instalowa& zgodnie z Instrukcj% 
Instalowania i Obs$ugi dostarczon% przez ”WI'NIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. 
Do instalowania bramy nale"y stosowa& tylko oryginalne elementy mocuj%ce 
dostarczone wraz z bram%.
Przed przyst%pieniem do prac monta"owych nale"y zapozna& si# z ca$% in-
strukcj%. Prosz# przeczyta& uwa"nie niniejsz% instrukcj# i stosowa& si# do jej 
zalece(. Prawid$owe dzia$anie bramy jest uzale"nione w znacznym stopniu od 
poprawnego jej zainstalowania.
Instrukcja obejmuje monta" bramy z wyposa"eniem standardo-
wym oraz elementami wyposa"enia opcjonalnego. Zakres wy-
posa"enia standardowego i opcjonalnego opisany jest w ofercie 
handlowej.
[B000024] Opakowanie bramy przeznaczone jest wy$%cznie do zabezpiecze-
nia podczas transportu. 
Zapakowane bramy nie mog% by& wystawione na niekorzystne oddzia$ywanie 
warunków atmosferycznych. Nale"y je przechowywa& na utwardzonej, suchej 
powierzchni (powierzchnia p$aska, pozioma, nie zmieniaj%ca swoich w$a!ciwo-
!ci pod wp$ywem czynników wewn#trznych), w pomieszczeniach zamkni#tych, 
suchych i przewiewnych, w miejscu gdzie nie b#d% one nara"one na dzia$anie 
wszelakich innych czynników zewn#trznych, mog%cych powodowa& pogor-
szenie stanu przechowywanych bram, podzespo$ów oraz opakowa(. Niedo-
puszczalne jest magazynowanie i przechowywanie bram w pomieszczeniach 
zawilgoconych, zawieraj%cych opary szkodliwe dla pow$ok lakierniczych  
i cynkowych.
[B000025] Na okres sk$adowania szczelne opakowanie foliowe musi by& 
rozszczelnione, aby unikn%& niekorzystnych zmian mikroklimatu wewn%trz opa-
kowania, co w konsekwencji mo"e prowadzi& do uszkodzenia pow$oki lakier-
niczej i cynkowej.
[B000002] Rodzaj i struktura materia$u budowlanego, do którego b#d% mo-
cowane bramy w sposób zasadniczy decyduje o wyborze elementów mocuj%-
cych. Dostarczane standardowo w komplecie wraz z bram% ko$ki rozporowe 
s% przeznaczone do zamocowania w materia$ach pe$nych o zbitej strukturze 
(np. beton, ceg$a pe$na). W przypadku monta"u bram do innych materia$ów 
konieczna jest zamiana elementów mocuj%cych na inne, odpowiednie do mo-
cowania w materia$ach z jakich wykonane s% !ciany i strop. W tym celu monta-
"ysta musi pos$u"y& si# wytycznymi doboru elementów mocuj%cych dostarczo-
nymi przez ich producenta.
[A000003] Instrukcja dotyczy monta"u kilku typów bram. Rysunki pogl%dowe 
mog% ró"ni& si# co do szczegó$ów wykonania. W niezb#dnych przypadkach 
szczegó$y te s% pokazane na oddzielnych rysunkach.
Instrukcja zawiera niezb#dne informacje, gwarantuj%ce bezpieczny monta"  
i u"ytkowanie, a tak"e w$a!ciw% konserwacj# bramy.
Przy monta"u nale"y przestrzega& przepisów BHP dotycz%cych prac: monta-
"owych, !lusarskich, prowadzonych elektronarz#dziami w zale"no!ci od zasto-
sowanej technologii monta"u, oraz nale"y uwzgl#dni& obowi%zuj%ce normy, 
przepisy i odno!n% dokumentacj# budowy. 

Podczas prac remontowych bram# nale"y zabezpieczy& przed odpryskami 
tynku, cementu, gipsu, które to mog% pozostawi& plamy.
Instrukcja Instalowania i Obs$ugi jest dokumentacj% przeznaczon% dla w$a!ci-
ciela bramy. Po  zako(czeniu monta"u nale"y j% przekaza& w$a!cicielowi. In-
strukcj# nale"y zabezpieczy& przed zniszczeniem i starannie przechowywa&.
Gdy do monta"u bramy zostan% wykorzystane elementy dostarczone przez 
ró"nych producentów lub dostawców, instaluj%cy bram# uwa"any jest za jej 
producenta, zgodnie z norm% europejsk% EN 13241-1.
Nie mo"na przerabia& lub usuwa& "adnych elementów bramy. Mo"e to spo-
wodowa& uszkodzenie cz#!ci, zapewniaj%cych jej bezpieczne u"ytkowanie. 
Niedopuszczalna jest zmiana podzespo$ów bramy.
[A000051] Niedopuszczalne jest dokonywanie przeróbek (np. skracanie) 
uszczelek stosowanych w bramie.
[A000042] Przy montowaniu nap#du post#powa& zgodnie z zaleceniami 
”WI'NIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A., producenta nap#du i dodatkowego wypo-
sa"enia. Do pod$%czenia nap#du u"ywa& wy$%cznie oryginalnych podzespo-
$ów producenta.
[B000003] Nie zastawia& obszaru ruchu bramy. Brama otwiera si# pionowo 
do góry. Dlatego te" na drodze otwieraj%cej lub zamykaj%cej si# bramy nie 
mog% znajdowa& si# "adne przeszkody. Nale"y si# upewni&, "e w trakcie ru-
chu bramy na jej drodze nie znajduj% si# osoby, a w szczególno!ci dzieci lub 
te" przedmioty.

[A000037] 2. TERMINY I DEFINICJE WG NORMY
Obja!nienia znaków ostrzegawczych stosowanych w instrukcji:

Uwaga! - znak oznaczaj%cy zwrócenie uwagi.

Informacja - znak oznaczaj%cy wa"n% informacj#.

Odno#nik - znak odsy$aj%cy do okre!lonego punktu w niniejszej  
instrukcji instalowania.

Profesjonalny Instalator - kompetentna osoba lub jednostka, oferuj%ca 
stronom trzecim us$ugi w zakresie instalowania bram, $%cznie z ich ulepszeniem 
(wg EN 12635).
Osoba Kompetentna - osoba odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach 
wynikaj%cych z wiedzy i praktycznego do!wiadczenia, i zaopatrzona w nie-
zb#dne instrukcje, umo"liwiaj%ce prawid$owe i bezpieczne przeprowadzenie 
wymaganego instalowania (wg EN 12635).
W$a#ciciel - osoba fizyczna lub prawna, która ma tytu$ prawny do dyspono-
wania bram% i ponosi odpowiedzialno!& za jej dzia$anie i u"ytkowanie (wg 
EN 12635).  
Ksi%"ka raportowa - ksi%"ka, która zawiera g$ówne dane dotycz%ce okre-
!lonej bramy, i w której przewidziano miejsca, gdzie mog% by& umieszczane 
zapisy z kontroli, prób, konserwacji i wszelkich napraw lub modyfikacji bramy 
(wg EN 12635).

[A000052] 3. OBJA!NIENIA SYMBOLI

 - opcja    - r#czna    - automatyczna

[A000080]

wn#trze pomieszczenia lub strona wewn#trzna bramy

otoczenie zewn#trzne lub strona zewn#trzna bramy

prawid$owe po$o"enie lub czynno!&

nieprawid$owe po$o"enie lub czynno!&

kontrola

ustawienia fabryczne

[C000383] Zabrania si# przebywania, przecho-
dzenia, przebiegania lub przeje"d"ania pod poru-
szaj%c% si# bram%. Przed zamkni#ciem i otwarciem 
nale"y upewni& si#, "e w obszarze ruchu bramy nie 
znajduj% si# osoby, przedmioty, a w szczególno!ci 
dzieci. W !wietle otwartej bramy zabrania si# prze-
bywania osób oraz pozostawiania samochodów 
lub innych przedmiotów.



Instrukcja Instalowania i Obs!ugi – Brama gara!owa segmentowa UniTherm

3

PL

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa + IIiO/BS/UniTherm/06/2015/ID-95144

[C000384] Zabrania si# u"ywania bramy do uno-
szenia przedmiotów lub osób.

[C000385] Zabrania si# u"ywania niesprawnej 
bramy.

[C000396] Przegl%dy i konserwacj# bramy prze-
prowadza& zgodnie z Instrukcj% Obs$ugi i Konser-
wacji. Przed uruchomieniem bramy oraz w trakcie 
eksploatacji nale"y nasmarowa& rolki toczne, za-
wiasy, odbojniki, spr#"yny, $o"yska.

[C000387] Przed uruchomieniem bramy nale"y 
koniecznie zamkn%& furtk# i przekr#ci& klucz.

[C000388] Po zamontowaniu bramy nale"y nie-
zw$ocznie usun%& foli# ochronn% z blachy poszy-
cia skrzyd$a.

[C000389] Zabrania si# usuwania lub przerabia-
nia elementów bramy.

[C000390] Zabrania si# wk$adania r%k lub innych 
przedmiotów w obszar pracy ruchomych elemen-
tów bramy oraz w obszar pracy rygla, zamka lub 
prowadnic bramy.

[C000391] Po zamontowaniu bramy nale"y nie-
zw$ocznie usun%& foli# ochronn% z powierzchni 
szyby.

[C000392] Sposób wyjmowania paneli z paczki. 
Nie wyrzuca& wkr#tów mocuj%cych panele, mo"-
na je wykorzysta& do przykr#cania zawiasów.

[C000393] Zapakowane bramy nie mog% by& 
wystawione na niekorzystne oddzia$ywanie wa-
runków atmosferycznych.

[A000005] 4. ZALECENIA MONTA&OWE
Przed monta"em i uruchomieniem bramy nale"y dok$adnie zapozna& si#  
z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. Nale"y przestrzega& zalece( 
monta"u i u"ytkowania bramy co pozwoli na jej prawid$owy monta" i zapewni 
d$ugotrwa$e, bezawaryjne u"ytkowanie. Wszystkie czynno!ci zwi%zane z mon-
ta"em bramy nale"y wykona& w opisanej kolejno!ci.

[A000006] 5. WYMAGANE WARUNKI MONTA&U
Brama powinna by& zastosowana i u"ytkowana zgodnie z przeznaczeniem. 
Dobór i stosowanie bram w budownictwie powinno odbywa& si# na podsta-
wie dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z obowi%zuj%cy-
mi przepisami i normami.
[B000005] Bramy mog% by& montowane do !cian "elbetowych, wykonanych 
z ceg$y lub ram stalowych. Pomieszczenie przeznaczone do monta"u bram po-
winno by& ca$kowicie wyko(czone (!ciany otynkowane, wyko(czona posadzka), 
!ciany nie mog% wykazywa& b$#dów wykonania. Pomieszczenie powinno by& 
suche i wolne od szkodliwych dla pow$ok lakierniczych substancji chemicznych.
Zarówno !ciany boczne, !ciana czo$owa oraz nadpro"e otworu monta"owego 
bramy musz% by& pionowe oraz prostopad$e do posadzki oraz wyko(czone.

Zabrania si' monta"u bramy w pomieszczeniu w któ-
rym b'd% wykonywane prace wyko(czeniowe (tynko-
wanie, gipsowanie, szlifowanie, malowanie, itp.).

Posadzka w obr#bie dolnej uszczelki powinna by& wypoziomowana i wykona-
na w taki sposób, aby zapewni& swobodny odp$yw wody. Nale"y zapewni& 
odpowiedni% wentylacj# (schni#cie) gara"u. 

Instalowanie nap'du elektrycznego do bramy przez 
profesjonalnego instalatora lub osob' kompetentn%, na-
le"y wykona) zgodnie z Instrukcj% Instalowania i Obs$u-
gi nap'du.

[C000184] Zabrania si' otwierania skrzyd$a bramy bez 
zamocowanych prowadnic.

[B000092] Przestrze( potrzebna do zamontowania bramy musi by& wolna od 
wszelkiego rodzaju rur, przewodów itp.

[D000477] 6. INSTRUKCJA INSTALOWANIA SSp, SSj, SSt
Czynno!ci wymagaj%ce Profesjonalnego Instalatora lub mo"liwe do wykona-
nia przez Osob# Kompetentn%. 
Nale"y zachowa& kart# cz#!ci (kompletno!ci) bramy. 
Przed przyst%pieniem do instalowania nale"y sprawdzi& wymiary (szeroko!& 
i wysoko!&) otworu monta"owego. Nale"y starannie wykona& kolejne czynno-
!ci instalowania zobrazowane rysunkami. 
Maksymalny moment dokr#cania blachowk#tów do panelu wynosi 7÷9 [Nm], 
przekroczenie podanej warto!ci grozi zerwaniem po$%czenia.
Rys. 20  Blach# mocuj%c% nale"y zamocowa& na !rodku otworu monta-

"owego. Blacha musi by& przykr#cona do nadpro"a za pomoc% 
4-ech !rub. W przypadku monta"u bramy SSj tylko z jedn% d$uga 
spr#"yn%, zachodzi konieczno!& przesuni#cia blachy mocuj%cej 
wzgl#dem !rodka otworu, zachowuj%c wymagan% odleg$o!& 
mi#dzy spr#"yn% a b#bnem linowym (rys.40).

Rys.30  Po zamontowaniu prowadnic nale"y sprawdzi& przek%tne, ró"ni-
ca przek%tnych mo"e wynosi& max ± 3 [mm].

Rys.35   Widok rozstrzelony wa$u nap#dowego w przypadku zastosowa-
nia dwóch lub jednej spr#"yny. Nale"y przestrzega& oznaczenia 
kolorystycznego b#bnów i spr#"yn podczas zak$adania na wa$.

Rys.40   W bramie SSt dodatkowy wspornik nie mo"e by& montowany na 
!rodku $%cznika prowadnic ze wzgl#du na konieczno!& zapew-
nienia przestrzeni dla automatu.

Rys.50.1  Zamontowa& urz%dzenie przeciwspadowe z link% no!n%.
Rys.50.2;65 Zamontowa& zawias i wyregulowa& rolki, tak aby rolki styka$y si# 

z prowadnic%. Nast#pnie dokr#ci& nakr#tk# blokuj%c% po$o"enie 
rolek. 

Rys.70.1  Górny uchwyt rolki zamontowa& w ten sposób, aby rolka styka$a 
si# z prowadnic%.

Rys.75  Podczas nawijania liny na b#ben nale"y zapewni& co najmniej 
dwa pe$ne zwoje liny pozostaj%ce na b#bnie w po$o"eniu ko(co-
wym zamkni#cia bramy.

Rys. 77.2a.  Rurk# rygla od strony zamka nale"y przykr#ci& lekko umo"liwiaj%c 
swobodny ruch. Od strony rygla wykona& sztywne po$%czenie.

Rys. 77.3c  Do skr#conego z panelem zespo$u rygla dok$adamy blokad# 
rygla i trasujemy w o!cie"nicy otwory. Otwory nale"y wykona& 
wiert$em 8,5 [mm].

Rys.80  Napi%& spr#"yny zgodnie z punktem „ZASADY NAPINANIA 
SPR)*YN”

Rys.85.1  Po zamontowaniu wystaj%ce cz#!ci podwieszek nale"y obci%&, 
st#pi& kraw#dzie ci#cia, a powsta$% kraw#d+ zabezpieczy& farb%.

Rys.85.2   Odblokowa& urz%dzenie zabezpieczaj%ce przed p#kni#ciem 
spr#"yny.

Rys.85  Przed uruchomieniem bramy nale"y nasmarowa& po$%czenia za-
wiasowe, rolki toczne oraz spr#"yny, smarem np. pó$sta$y HWS-
100 Wurth.
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Rys.90  Przed pierwszym otwarciem bramy nale"y sprawdzi& prawid$o-
wo!& jej zamontowania, zgodnie z Instrukcj% Instalowania i Ob-
s$ugi. Brama zamontowana jest poprawnie wtedy gdy jej skrzy-
d$o/kurtyna, porusza si# p$ynnie oraz jej obs$uga jest $atwa.

Rys.95.1a  Zamontowa& uszczelki mi#dzy panelowe.
Rys.95.1b; 95.1c Przyklei& koniec uszczelki do okucia panela. Nanie!& klej 

monta"owy na górn% cz#!& okucia panela, w dwóch miejscach, 
na wymagan% odleg$o!&. Przyklei& uszczelk# mocno dociskaj%c. 
Klejenie przeprowadzi& na obu ko(cach panela. Stosowa& klej 
np. Loctite LT 406.

Rys.105.1  W przypadku monta"u nap#du zamontowa& zaczep skrzyd$a 
z os$on%. Zablokowa& rygle bramy w pozycji otwartej lub zamon-
towa& dodatkowe elementy automatycznego ryglowania.

[D000012] 7. ZASADY NAPINANIA SPR*&YN SKR*TNYCH
Ilo!& obrotów napinania spr#"yny nale"y odczyta& z tabliczki znamionowej 
zamieszczonej na bramie. 
Do napinania spr#"yn s$u"% stalowe pr#ty, których ko(ce powinny by& dopaso-
wane do otworów w b#bnach spr#"yny. Osoba napinaj%ca spr#"yny powinna 
by& odpowiednio przeszkolona, a w pobli"u nie powinny si# znajdowa& osoby 
postronne. Podczas napinania, osoba napinaj%ca powinna sta& na rusztowaniu 
z boku spr#"yny tak, aby pr#ty napinaj%ce oraz spr#"yna nie znajdowa$y si# 
na wprost niej. Przed przyst%pieniem do w$a!ciwego napinania nale"y kolejno 
sprawdzi& pewno!& zamocowania spr#"yn na b#bnach, oraz czy spr#"yna nie 
wykazuje widocznych p#kni#& lub odkszta$ce(, nast#pnie nale"y poluzowa& 
!ruby mocuj%ce b#ben spr#"yny z wa$em. Napinanie nale"y wykonywa& po 
oko$o 1/4 obrotu do uzyskania "%danej warto!ci. Podczas napinania nale"y 
wsun%& koniec pr#ta w otwór b#bna spr#"yny i obróci& o taki k%t, aby by$o mo"-
liwe wsuni#cie drugiego pr#ta w kolejny otwór w b#bnie spr#"yny. Je"eli drugi 
pr#t w sposób pewny zosta$ umieszczony w otworze b#bna, mo"emy trzymaj%c 
pr#t drugi wyj%& pr#t pierwszy i powtórzy& czynno!ci a" do uzyskania wymaga-
nego naci%gu. W czasie napinania spr#"yna b#dzie si# wyd$u"a& i zmniejsza& 
swoj% !rednic#. Po uzyskaniu wymaganego napi#cia spr#"yny nale"y ostro"nie 
i bardzo dok$adnie zakr#ci& !ruby mocuj%ce b#ben spr#"yny z wa$em i wyj%& 
pr#ty do napinania. Czynno!ci nale"y powtórzy& dla drugiej spr#"yny. 
W instrukcji podana jest przyk$adowa ilo!& obrotów spr#"yny. Rzeczywista 
ilo!& obrotów spr#"yny mo"e nieznacznie ró"nic si# od warto!ci podanej na ta-
bliczce znamionowej bramy, z uwagi na indywidualne warunki monta"u bramy. 
Po wykonaniu instalowania nale"y sprawdzi& poprawno!& dzia$ania bramy 
zgodnie z Instrukcj% Instalowania i Obs$ugi w razie potrzeby dokona& niezb#d-
nych regulacji.
Sprawdzi& prawid$owe napi#cie spr#"yn oraz w razie potrzeby dokona& ich 
regulacji, w tym celu nale"y:
• otworzy& bram# podnosz%c skrzyd$o do po$owy wysoko!ci:

• je"eli skrzyd$o wyra+nie opadnie, zwi#kszy& napi#cie spr#"yn poprzez 
regulacj#,

• je"eli skrzyd$o wyra+nie si# podniesie, zmniejszy& napi#cie spr#"yn po-
przez regulacj#.

[B000094] W razie nie przeprowadzenia powy"szych 
prac istnieje niebezpiecze(stwo, "e skrzyd$o/p$aszcz 
bramy nagle opadnie i spowoduje zranienie osób lub 
uszkodzenie przedmiotów znajduj%cych si' w jej pobli"u.

[A000007] 8. DODATKOWE WYMAGANIA
Po zako(czeniu instalacji nale"y sprawdzi& czy brama jest zaopatrzona  
w tabliczk# znamionow% CE zgodnie z norm%, a w przypadku stwierdzenia jej 
braku zaopatrzy& bram# w tabliczk# znamionow%. Po sprawdzeniu popraw-
no!ci dzia$ania bramy nale"y przekaza& w$a!cicielowi Instrukcj# Instalowania 
i Obs$ugi bramy oraz ksi%"k# raportow% bramy je"eli jest wymagana.
[A000015] Czynno!ci mo"liwe do wykonania przez W$a!ciciela po dok$ad-
nym zapoznaniu si# z Instrukcj% Instalowania i Obs$ugi dostarczon% wraz 
z bram%. 

Po zamontowaniu bramy nale"y niezw$ocznie usun%) 
foli' ochronn% z poszycia skrzyd$a. Niewykonanie tej 
czynno#ci spowoduje bardzo mocne sklejenie folii z bla-
ch% poszycia pod wp$ywem temperatury oraz promie-
niowania s$onecznego. Uniemo"liwi to odklejenie folii 
oraz mo"e doprowadzi) do zniszczenia pow$oki lakier-
niczej poszycia.

[A000008] 9. OCHRONA !RODOWISKA
Opakowania
Elementy opakowa( (tektury, tworzywa sztuczne itp.) s% zakwalifikowane jako 
odpadki nadaj%ce si# do powtórnego przetworzenia. Przed wyrzuceniem 
opakowa( zastosowa& si# do miejscowych (lokalnych) regulacji prawnych 
dotycz%cych danego materia$u.

Z$omowanie wyrobu
Produkt sk$ada si# z wielu ró"nych materia$ów. Wi#kszo!& z zastosowanych 
materia$ów nadaje si# do ponownego przetworzenia. Przed wyrzuceniem po-
segregowa& je, a nast#pnie dostarczy& do punktu zbioru surowców wtórnych.
 

Przed z$omowaniem zastosowa) si' do miejscowych  
(lokalnych) regulacji prawnych dotycz%cych danego ma-
teria$u.

[A000009] Pami'taj! Zwrot materia$ów opakowaniowych 
do obiegu materia$owego oszcz'dza surowce i zmniejsza 
powstawanie odpadów.

[C000022] 10. DEMONTA& BRAMY
• Zamkn%& i zaryglowa& bram#.
• Zwolni& napi#cie spr#"yn w bramie. 
• Wykona& w odwrotnej kolejno!ci czynno!ci przewidziane w instrukcji 

monta"u.

[A000029] 11. INSTRUKCJA OBS+UGI I KONSERWACJI
Niniejsza Instrukcja Instalowania i Obs$ugi jest dokumentacj% przeznaczon% 
dla w$a!ciciela bramy.
Prosz# przeczyta& uwa"nie niniejsz% instrukcj# i stosowa& si# do jej zalece(. 
Zawiera ona niezb#dne informacje gwarantuj%ce bezpieczne u"ytkowanie 
oraz obs$ug# i konserwacj# bramy.

[A000010] 12. WA&NE INFORMACJE I UWAGI 

• Prosz# starannie przechowywa& niniejsz% instrukcj#.
• Wszystkie czynno!ci obs$ugi nale"y przeprowadzi& zgodnie z In-

strukcj% Instalowania i Obs$ugi bramy.
• Przy wszelkich pracach zwi%zanych z przegl%dami i naprawami 

bramy nale"y przestrzega& przepisów BHP oraz zalece( zawar-
tych Instrukcji Instalowania i Obs$ugi bramy.

• Niedopuszczalna jest zmiana podzespo$ów lub cz#!ci bramy.

[B000006] 13. INFORMACJE DOTYCZ,CE ZABRONIONEGO U&Y-
WANIA BRAMY

• Zabrania si# otwierania bramy bez zamocowanych prowadnic.
• Zabrania si# zastawiania przestrzeni ruchu bramy. Podczas za-

mykania lub otwierania bramy upewni& si#, "e w strefie ruchu 
nie znajduj% osoby lub przedmioty, a w szczególno!ci dzieci.

• Zabrania si# przebywania osób oraz pozostawiania samocho-
dów lub innych przedmiotów w !wietle otwartej bramy.

• Zabrania si# przebywania, przechodzenia, przebiegania lub 
przeje"d"ania pod poruszaj%c% si# bram%.

• Zabrania si# u"ywania bramy do unoszenia przedmiotów lub 
osób.

• Nie pozwala& dzieciom bawi& si# urz%dzeniami. Nadajniki steru-
j%ce bram% powinny by& przechowywane z dala od dzieci. Na-
dajniki przechowywa& w miejscach suchych, nie zawilgoconych.

• Zabrania si# przerabia& lub usuwa& jakichkolwiek elementów 
bramy! Mo"e to spowodowa& uszkodzenie cz#!ci zapewniaj%-
cych jej bezpieczne u"ytkowanie.

• [B000010] Zabrania si# montowa& jakichkolwiek dodatkowych 
wype$nie( lub izolacji cieplnych skrzyd$a bez pisemnego uzgod-
nienia z ”WI'NIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. Spr#"yny s% dok$ad-
nie dostosowane do masy skrzyd$a bramy i wszelkie dodatkowe 
elementy montowane na nim mog% spowodowa& ich przeci%"e-
nie i nieprawid$owe dzia$anie bramy.

• [B000093] Bramy z nap#dem elektrycznym nale"y otwiera& 
zgodnie z Instrukcj% Instalowania i Obs$ugi nap#du.

• [B000008] Bram# nale"y chroni& przed czynnikami szkodliwy-
mi dla pow$ok lakierniczych oraz metali, min. !rodkami "r%cymi 
takimi jak kwasy, $ugi, sole. Bram# nale"y zabezpieczy& przed 
odpryskami tynku, farbami i rozpuszczalnikami, podczas wyka(-
czania pomieszczenia lub jego remontu.

[C000011] 14. INSTRUKCJA OBS+UGI BRAMY 

• Nie zastawia) obszaru ruchu bramy. 
Brama otwiera si# pionowo do góry. Dlatego te" na drodze 
otwieraj%cej lub zamykaj%cej si# bramy nie mog% znajdowa& 
si# "adne przeszkody. Nale"y si# upewni&, "e w trakcie ruchu 
bramy na jej drodze nie znajduj% si# osoby, a w szczególno!ci 
dzieci lub te" przedmioty. 
Uwaga! Niebezpiecze(stwo wypadku.
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• [A000053] Zabrania si# u"ywania niesprawnej bramy, w szcze-
gólno!ci niedopuszczalna jest eksploatacja bramy je"eli nast%pi-
$o widoczne uszkodzenie lin, spr#"yn wywa"aj%cych, elementów 
zawieszenia lub podzespo$ów odpowiedzialnych za bezpieczn% 
eksploatacj# bramy.

• [A000062] Zabrania si# dokonywania jakichkolwiek samodziel-
nych napraw bramy.

• [B000103] UWAGA! Uszkodzenie wskutek ró"nicy 
temperatur.
Ró"nica temperatury zewn#trznej (otoczenia) i wewn#trznej (po-
mieszczenia) mo"e prowadzi& do uginania si# elementów bramy 
(efekt bimetalu). W takiej sytuacji uruchomienie bramy mo"e spo-
wodowa& jej uszkodzenie.

• [B000007] Zabrania si# u"ytkowania bramy w przypadku stwier-
dzenia jakichkolwiek nieprawid$owo!ci w pracy lub uszkodzenia 
podzespo$ów bramy. Nale"y przerwa& jej u"ytkowanie i skontak-
towa& si# z autoryzowanym serwisem.

[C000012] Przed pierwszym otwarciem bramy nale"y sprawdzi) 
prawid$owo#) jej zamontowania, zgodnie z Instrukcj% Instalowa-
nia i Obs$ugi.
Brama zamontowana jest poprawnie wtedy gdy jej skrzyd$o / kurtyna, porusza 
si# p$ynnie oraz jej obs$uga jest $atwa.
[B000104] Bramy r#cznie otwierane, nale"y otwiera& i zamyka& $agodnie, bez 
nag$ych szarpni#&, które wp$ywaj% negatywnie na trwa$o!& bramy i bezpie-
cze(stwo jej u"ytkowania.
[C000399] Otwieranie - bram# nale"y otwiera& r#cznie tylko za pomoc% 
klamek lub przeznaczonych do tego uchwytów zewn#trznych lub wewn#trz-
nych. Niew$a!ciwa obs$uga mo"e by& przyczyn% wypadku.
Zamykanie - bram# nale"y zamyka& r#cznie przez energiczne dopchni#cie 
poprzez klamk# skrzyd$a, powoduj%ce samoczynne zaskoczenie rygli zatrza-
skowych za elementy wspó$pracuj%ce o!cie"nicy.
Zaryglowanie (zamka) bramy - standardowo bramy wyposa"one s% w 
zamki, które w przypadku, gdy brama nie posiada nap#du, mo"na zaryglowa& 
poprzez przekr#cenie klucza o 360 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.
Odryglowanie (zamka) bramy - nale"y u"y& klucza lub rygla blokady:
• od zewn%trz - nale"y przekr#ci& klucz o 360 stopni zgodnie z ruchem wska-

zówek zegara,
• od wewn%trz - nale"y przesun%& w gór# rygiel blokady umieszczony obok 

wk$adki zamka jednocze!nie przekr#ci& klamk# w prawo.

[D000476] 15. ZAKRES WARUNKÓW !RODOWISKOWYCH, DLA 
KTÓRYCH JEST PRZEZNACZONA BRAMA
• Odporno!& na przenikanie wody  - klasa 2
• Odporno!& na obci%"enie wiatrem  - klasa 4
• Opór cieplny  - 0,9 W/m2K
• Przepuszczalno!& powietrza  - klasa 5
• Temperatura  - –30 do +50° C(1)

• Wilgotno!& wzgl#dna  - max. 80% nie skondensowana(1)

• Pola elektromagnetyczne  - nie dotyczy(1)

(1)  - Dotyczy bram r#cznych, w przypadku bram z nap#dem - zakres wa-
runków !rodowiskowych podano w Instrukcji Instalowania i Obs$ugi 
nap#du.

[C000050] 16. INSTRUKCJA BIE&,CYCH KONSERWACJI
Czynno#ci mo"liwe do wykonania przez W$a#ciciela po dok$ad-
nym zapoznaniu si' z instrukcj% dostarczon% wraz z bram%:

[A000060] Przy wszelkich pracach konserwacyjnych 
oraz przegl%dach bramy od$%czy) zasilanie nap'du.

[C000055] Powierzchni# zewn#trzn% skrzyd$a bramy czy!ci& nale"y g%bk% 
i czyst% wod% lub dost#pnymi w handlu !rodkami do czyszczenia lakieru. Nie 
nale"y stosowa& !rodków czyszcz%cych mog%cych zarysowa& powierzchni#, 
ostrych narz#dzi lub !rodków do czyszczenia na bazie rozpuszczalnika nitro 
oraz detergentów.
Co najmniej raz na 6 miesi#cy przeprowadza& bie"%ce przegl%dy bramy 
w czasie których nale"y:  
• Po$%czenia zawiasowe, rolki toczne, spr#"yny, prowadnice nasmarowa& 

smarem np. pó$sta$ym HWS-100 Wurth, przed uruchomieniem bramy oraz 
w trakcie eksploatacji w razie potrzeby.

• Nie nale"y oliwi& wk$adki b#benkowej zamka W razie potrzeby nale"y 
nasmarowa& smarem grafitowym.

• Podczas przegl%dów nale"y sprawdzi& elementy mocuj%ce bram# do 
!ciany, !ruby (wkr#ty), rolki wprowadzaj%ce, w przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek nieprawid$owo!ci nale"y je bezwzgl#dnie usun%&, przed ich 
usuni#ciem eksploatacja bramy jest niedopuszczalna.

• W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawid$owo!ci w pracy lub 
uszkodzenia podzespo$ów bramy nale"y przerwa& jej u"ytkowanie i skon-
taktowa& si# z autoryzowanym serwisem.

• Sprawdzi& mocowanie nap#du.
[D000231] Co najmniej dwa razy w miesi%cu przeprowadza& czyszczenie 
aplikacji ozdobnych wykonanych ze stali szlachetnej np. preparatem do piel#-
gnacji stali szlachetnej Wurth (nale"y unika& kontaktu preparatu z powierzch-
ni% skrzyd$a bramy).

[C000017] Czynno#ci mo"liwe do wykonania przez Osob' Kom-
petentn% posiadaj%c% odpowiednie uprawnienia.
[C000060] Przegl%d serwisowy bramy nale"y przeprowadza& co najmniej raz 
na 12 miesi#cy.
W ramach standardowych czynno!ci konserwacyjnych nale"y:
• Sprawdzi& napi#cie spr#"yn - otworzy& bram# podnosz%c skrzyd$o do po-

$owy wysoko!ci:
• je"eli skrzyd$o wyra+nie opadnie, zwi#kszy& napi#cie spr#"yn poprzez 

regulacj#, 
• je"eli skrzyd$o wyra+nie si# podniesie, zmniejszy& napi#cie spr#"yn po-

przez regulacj#.

• Zasady napinania spr'"yn podano w cz'#ci dotycz%-
cej instalowania.

• W razie nie przeprowadzenia powy"szych prac ist-
nieje niebezpiecze(stwo, "e skrzyd$o nagle opadnie 
i stworzy zagro"enie dla osób lub uszkodzi przedmio-
ty znajduj%ce si' w jej pobli"u.

• Sprawdzi&, czy rolki jezdne podczas otwierania i zamykania skrzyd$a bramy 
obracaj% si#. Je"eli stawiaj% opór lub nie kr#c% si# wcale, nale"y sprawdzi& 
ich stan, a szczególnie powierzchnie jezdne. W razie konieczno!ci nale"y 
wymieni& ca$e zespo$y.

• W ramach przegl%du nale"y sprawdzi& podzespo$y mechaniczne maj%ce 
wp$yw na bezpiecze(stwo i prawid$ow% prac# bramy. W przypadku stwier-
dzenia jakichkolwiek usterek nale"y je bezwzgl#dnie usun%& a wadliwie 
dzia$aj%ce podzespo$y i cz#!ci naprawi& lub wymieni&.

• W przypadku monta"u nap#du nale"y zablokowa& rygle bramy w pozycji 
otwartej lub zamontowa& dodatkowe elementy automatycznego ryglowania.

• Sprawdzi& stan lin no!nych oraz spr#"yn.

[C000065] Czynno#ci wymagaj%ce Profesjonalnego Instalatora:
Wszelkie przeróbki oraz modyfikacje bramy uzgodni& z ”WI'NIOWSKI” Sp. 
z o.o. S.K.A. 
Zakres prac obj#tych przegl%dem okresowym bramy wykonywanym przez au-
toryzowany serwis ”WI'NIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. 
• Zidentyfikowa& bram# typ bramy, nr seryjny.
• Sprawdzi& oznakowania bramy, naklejki ostrzegawcze, w przypadku ich 

braku nale"y uzupe$ni&.
• Sprawdzi& cz#!ci z$%czne zastosowane w bramie: ko$ki mocuj%ce bram# do 

!ciany, !ruby mocuj%ce prowadnice.
• Sprawdzi& spr#"yny oraz elementy wspó$pracuj%ce z nimi w przypadku 

wyst%pienia wyra+nych !ladów zu"ycia nale"y bezwzgl#dnie te elementy 
wymieni&.

• W przypadku eksploatacji powy"ej 12 lat lub wykonania przez bram# 
powy"ej 20 000 cykli (ilo!& cykli nale"y okre!li& szacunkowo na podsta-
wie rozmowy z u"ytkownikiem bramy) - spr#"yny nale"y bezwzgl#dnie 
wymieni&.

• Zwróci& uwag# na warunki w jakich eksploatowana jest brama, je"e-
li warunki te odbiegaj% od wymaganych warunków eksploatacji nale"y 
poinformowa& w$a!ciciela o mo"liwych konsekwencjach (np. mo"liwo!& 
wyst%pienia awarii).

[C000070] Zakres prac obj'tych przegl%dem okresowym bramy 
wykonywany przez Osob' Kompetentn%.
W ramach standardowych czynno!ci konserwacyjnych nale"y:
• Sprawdzi& napi#cie spr#"yn - otworzy& bram# podnosz%c skrzyd$o do po-

$owy wysoko!ci:
• je"eli skrzyd$o wyra+nie opadnie, zwi#kszy& napi#cie spr#"yn poprzez 

regulacj#,
• je"eli skrzyd$o wyra+nie si# podniesie, zmniejszy& napi#cie spr#"yn po-

przez regulacj#.
• W razie nie przeprowadzenia powy"szych prac istnieje niebezpiecze(stwo, 

"e skrzyd$o nagle opadnie i spowoduje zranienie osób lub uszkodzenie 
przedmiotów znajduj%cych si# w jej pobli"u.

• Sprawdzi&, czy rolki jezdne podczas otwierania i zamykania skrzyd$a bramy 
obracaj% si#. Je"eli stawiaj% opór lub nie kr#c% si# wcale, nale"y sprawdzi& 
ich stan, a szczególnie powierzchnie jezdne. W razie konieczno!ci nale"y 
wymieni& ca$e zespo$y.
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• W ramach przegl%du nale"y sprawdzi& podzespo$y mechaniczne maj%ce 
wp$yw na bezpiecze(stwo i prawid$ow% prac# bramy. W przypadku stwier-
dzenia jakichkolwiek usterek nale"y je bezwzgl#dnie usun%& a wadliwie 
dzia$aj%ce podzespo$y i cz#!ci naprawi& lub wymieni&.

[C000045] 17. OGRANICZENIA W STOSOWANIU BRAMY
Brama nie jest przeznaczona do stosowania:
• w atmosferze zagro"onej wybuchem,
• jako przegroda ognioodporna,
• w pomieszczeniach wilgotnych,
• w pomieszczeniach z substancjami chemicznymi szkodliwymi dla pow$ok 

ochronnych i lakierniczych,
• od strony nas$onecznionej w przypadku ciemnych kolorów poszycia skrzy-

d$a bramy,
• jako struktura no!na budynku,
• jako przegroda hermetyczna.

 [D000173] 18. URZ,DZENIE PRZECIWSPADOWE

[A000013] Monta"u oraz regulacji bramy wraz z urz%dzeniem przeciwspado-
wym mo"e dokona&, co najmniej osoba KOMPETENTNA.
[A000014] Niniejsza Instrukcja Instalowania i Obs$ugi jest dokumentacj% prze-
znaczon% dla Profesjonalnych Instalatorów lub Osób Kompetentnych. Zawiera 
ona niezb#dne informacje gwarantuj%ce bezpieczne instalowanie urz%dzenia 
przeciwspadowego.
Przed przyst%pieniem do prac monta"owych nale"y zapozna& si# z ca$% in-
strukcj%. Prosz# przeczyta& uwa"nie niniejsz% instrukcj# i stosowa& si# do jej 
zalece(. Prawid$owe dzia$anie bramy jest uzale"nione w znacznym stopniu od 
poprawnego zainstalowania urz%dzenia oraz bramy.

[D000090] Zastosowanie
Urz%dzenie przeciwspadowe zosta$o przebadane i przetestowane z bramami 
segmentowymi produkcji ”WI'NIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. Posiada dopusz-
czenie do stosowania  wy$%cznie z bramami produkcji ”WI'NIOWSKI” Sp. 
z o.o. S.K.A. 
”WI'NIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. nie ponosi odpowiedzialno!ci za stosowa-
nie urz%dzenia w innych bramach. Urz%dzenie przeciwspadowe mo"e by& 
stosowane do wszystkich bram segmentowych produkcji ”WI'NIOWSKI” Sp. 
z o.o. S.K.A. podnoszonych pionowo, uruchamianych r#cznie lub za pomoc% 
nap#du.
Przeznaczone jest do bram o masie skrzyd$a od 20kg do 500kg. Zabezpie-
czenie musi by& zainstalowane na obydwu linach, na których podwieszone 
jest skrzyd$o bramy.

[D000095] Zagro"enia
Liny podwieszaj%ce skrzyd$o bramy znajduj% si# pod wysokim napr#"eniem. 
Wszelkie prace monta"owe konserwacyjne mog% by& wykonywane tylko, gdy 
zwolniono napi#cie spr#"yn. Zwolnienie napr#"enia spr#"yn mo"e nast%pi& 
wy$%cznie gdy brama jest zamkni#ta.
Przestrzega& zasad bezpiecze(stwa okre!lonych w instrukcji obs$ugi dla bramy.

[D000100] Monta" 
1. Monta"u urz%dzenia nale"y dokonywa& podczas monta"u pierwszego naj-

ni"szego panela bramy. Monta" pó+niejszy b#dzie bardzo utrudniony ze 
wzgl#du na kolizje z zawiasami i panelami.

2. Na prowadnice nale"y zak$ada& urz%dzenia bez blachy mocuj%cej do 
panela. Blach# nale"y zmontowa& z urz%dzeniem przed przykr#ceniem 
do panela.

3. Podczas monta"u urz%dzenia rolka musi by& zmontowana $%cznie z korpu-
sem urz%dzenia.

4. Urz%dzenie nale"y umieszcza& w szynie wówczas gdy spr#"yna na d+wigni 
jest napr#"ona (d+wignia mocuj%ca lin# jest odwiedziona w dó$).

Post'powanie po zadzia$aniu (zblokowaniu) urz%dzenia
• Zabezpieczy& skrzyd$o bramy przed opadni#ciem. 
• Zwolni& napr#"enie spr#"yn.
• Aby swobodnie odwie+& d+wignie zabezpieczenia nale"y najpierw lekko 

unie!& skrzyd$o bramy, a nast#pnie poci%gn%& za d+wignie zabezpieczenia 
ku do$owi.

• Zdemontowa& zabezpieczenie.  

UWAGA! Je"eli urz%dzenie zadzia$a$o (by$o u"yte) nale-
"y je bezwzgl'dnie wymieni) na nowe.
Nale"y wymieni) wszystkie cz'#ci w bramie, które zo-
sta$y zdeformowane po zadzia$aniu urz%dzenia.

[D000105] Konserwacja
Urz%dzenie przeciwspadowe nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak"e, 
nale"y utrzymywa& je w czysto!ci nie dopu!ci& do przylegania brudu, a szcze-
gólnie piasku. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lin nale"y je natych-
miast wymieni&.
Czynno#ci, jakie nale"y wykona) podczas przegl%du serwisowego
W ramach przegl%du serwisowego raz do roku nale"y:
1. Zwolni& napr#"enie spr#"yn w bramie.
2. Sprawdzi& stan spr#"yny odwodz%cej d+wignie mocuj%c% lin#.
3. Sprawdzi& czy d+wignia no"a, do której przykr#cona jest lina porusza si# 

swobodnie, bez zaci#&.
4. Sprawdzi& czy górna rolka przesuwa si# swobodnie w tulejce, w razie ko-

nieczno!ci nasmarowa& smarem sta$ym.
W razie stwierdzenia nieprawid$owo!ci w dzia$aniu urz%dzenia NIE WOLNO 
dokonywa& jakichkolwiek napraw, urz%dzenie nale"y wymieni& na nowe.

[A000060] Przy wszelkich pracach konserwacyjnych 
oraz przegl%dach bramy od$%czy) zasilanie nap'du.

[A000011] Wszystkie czynno!ci wykona& zgodnie z niniejsz% Instrukcj% Insta-
lowania i Obs$ugi bramy. Wszelkie uwagi i zalecenia przekaza& w$a!cicielowi 
bramy w formie pisemnej, np. zanotowa& w ksi%"ce raportowej bramy lub kar-
cie gwarancyjnej i przekaza& w$a!cicielowi bramy. Po wykonaniu przegl%du 
potwierdzi& jego przeprowadzenie wpisem w ksi%"ce raportowej lub karcie 
gwarancyjnej bramy.

[A000012] ”WI!NIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. zastrzega sobie 
prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych wynikaj%cych  
z post'pu technicznego nie zmieniaj%cych funkcjonalno#ci wyro-
bu bez powiadomienia.

Dokumentacja jest w$asno#ci% ”WI!NIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. 
Kopiowanie, odwzorowywanie i wykorzystywanie w ca$o#ci lub 
w cz'#ci bez pisemnej zgody w$a#ciciela jest zabronione.
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Przyczyna Rozwi%zanie

Linki bramy spad$y z b#bna

• Sprawdzi& naci%g linek. 
• Dla bram automatycznych sprawdzi& ustawienie kra(cówek. 
• Sprawdzi& rozstaw prowadnic na ca$ej ich d$ugo!ci.
• Sprawdzi& czy brama nie zablokowa$a si# w prowadnicach. 
• Sprawdzi& k%t prowadnic poziomych (czy maj% prawid$owe pochylenie). 
• Sprawdzi& po$o"enie odbojników. 
• Sprawdzi& czy d$ugo!& obu linek jest identyczna.

Brama ci#"ko si# otwiera/gwa$townie zamyka skrzyd$o, bramy nie wywa"one 
(opada lub samoczynnie brama si# otwiera)

• Sprawdzi& napi#cie spr#"yn - otworzy& bram# do polowy, brama powinna 
pozosta& w tej pozycji. Je"eli brama wyra+nie opadnie, nale"y zwi#kszy& 
napi#cie spr#"yn. Je"eli brama wyra+nie si# podniesie, nale"y zmniejszy& 
napi#cie spr#"yn. Obydwie spr#"yny maja posiada& ten sam naci%g. 

• Sprawdzi& stan spr#"yn oraz nasmarowa&. 
• Sprawdzi& poprawno!& nawini#cia oraz naci%gu linek.

Podczas pracy bramy wyst#puj% du"e opory ruchu, skrzyd$o nie otwiera si# 
p$ynnie

• Sprawdzi&, czy rolki podczas otwierania i zamykania p$aszcza bramy ob-
racaj% si#. Je"eli stawiaj% opór lub nie kr#c% si# wcale, nale"y je na nowo 
wyregulowa& i nasmarowa&. 

• Sprawdzi& czy w prowadnicach nie wyst#puj% zanieczyszczenia mog%ce 
wp$yn%& na b$#dn% prac# bramy. 

• Sprawdzi& stan spr#"yn oraz nasmarowa&.

Podczas pracy bramy wyst#puj% drgania konstrukcji mocuj%cej

• Nale"y sprawdzi& stan wszystkich zamocowa( w po$%czeniach ruchomych, 
z$%cznych i w razie potrzeby poprawi& (!ruby mocuj%ce nap#d, prowadnice 
oraz wkr#ty mocuj%ce zawiasy, itd). 

• Sprawdzi& poprawno!& podwieszenia prowadnic poziomych.

Zamek nie otwiera si# / nie zamyka si# / b$#dna praca zamka

• Nasmarowa& wk$adk# b#benkow%. 
• Sprawdzi& dzia$anie rygla, w razie wyst#powania oporów nale"y nasma-

rowa&. 
• Sprawdzi& poprawno!& zamontowania $%cznika zamka z ryglem. 
• Sprawdzi& dzia$anie zasuwki blokuj%cej zamek.

Zadzia$a$o zabezpieczenie przed p#kni#ciem linki • Sprawdzi& stan linek. Uszkodzone linki wymieni& na nowe. 
• Wymieni& zabezpieczenie na nowe.

Linki nieprawid$owo nawini#te na b#ben • Sprawdzi& poprawno!& nawini#cia oraz naci%gu linek.               
• Sprawdzi& d$ugo!& linek.

Rolki wypad$y z prowadnicy

• Sprawdzi& poprawno!& regulacji kra(cówki otwarcia w bramach automa-
tycznych. 

• Sprawdzi& rozstaw prowadnic.                                                     
• Sprawdzi& stan prowadnic, czy nie s% odkszta$cone.

Zadzia$a$o zabezpieczenie przed p#kni#ciem spr#"yny • Wymieni& element na nowy.

Skrzyd$o bramy podczas zamykanie nie opada równomiernie • Sprawdzi& poprawno!& nawini#cia linek na b#bny.

Brama zamkni#ta, uszczelka nie styka si# z posadzk%
• Sprawdzi& nawini#cie linek na b#ben.
• W bramach automatycznych sprawdzi& ustawienia kra(cówek.   
• Sprawdzi& wypoziomowanie posadzki.

Brama zamkni#ta, górny panel nie dochodzi do nadpro"a
• Sprawdzi& poprawno!& zamocowania górnego uchwytu rolki.
• W bramach automatycznych sprawdzi& ustawienia kra(cówek.
• Sprawdzi& poprawne zachodzenie za nadpro"e.

Zbyt niska wysoko!& skrzyd$a bramy w stosunku do prowadnic

• Sprawdzi& czy przy zamkni#tej bramie dolna uszczelka nie jest ca$kowicie 
zgnieciona. 

• Sprawdzi& poprawne zachodzenie skrzyd$a za nadpro"e.
• Sprawdzi& luzy mi#dzy panelami.

Pojawiaj%ce si# oznaki korozji spr#"yn / zbyt g$o!na praca spr#"yn • Nasmarowa& spr#"yny.

[D000536] 19. NAJCZ*!CIEJ ZADAWANE PYTANIA

W razie jakichkolwiek w%tpliwo!ci lub nie ust%pienia przyczyny nale"y skontaktowa& si# z autoryzowanym punktem serwisowym.
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