KARTA GWARANCYJNA
1. Warunkiem świadczenia usług w ramach gwarancji jest przedłożenie przez kupującego w punkcie sprzedaży dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej, która załączona jest do produktu ( w przypadku zniszczenia lub zagubienia nowa karta nie
będzie wydawana). Wszystkie zapisy w karcie gwarancyjnej dokonywane są jedynie przez Producenta lub upoważniony punkt Sprzedaży.
2. Producent udziela gwarancji na swoje produkty pod warunkiem, że montaż ich
zostanie przeprowadzony zgodnie z załączoną instrukcją montażu lub przez autoryzowaną przez producenta Firmę oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu produktu zamieszczonej na
niniejszej karcie, przy czym nie później niż po upływie 26 miesięcy od daty produkcji.
4. Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia
otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacji wraz z przedstawieniem niniejszej
karty gwarancyjnej i dokumentu zakupu. Uznane wady zostaną naprawione w najwcześniejszym możliwym terminie.
5. Jeżeli charakter wad pozwalana usuniecie ich w warunkach nie fabrycznych napraw dokonuje się na miejscu u klienta.
6. Producent wymieni towar na wolny od wad po trzech próbach naprawy lub w
przypadku braku możliwości ich usunięcia.
7. Producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość wymiarów dokonanych
przez nabywcę.
8. Fabryka Okien i Drzwi „WIKĘD” nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące
następstwem wykonywanych napraw lub wymian gwarancyjnych, pod warunkiem,że zostały one wykonane zgodnie z projektem oraz wiedza i sztuką
budowlaną.
9. Gwarancja wygasa gdy:
- wpisu w karcie gwarancyjnej dokonała osoba nieupoważniona
- zgubiona luz zniszczona została karta gwarancyjna
- klient nie zastosował się do instrukcji montażu
- powstały uszkodzenia mechaniczne nie z winy Producenta
10. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub montażu wykonywanego we własnym zakresie przez klienta
- naturalnego zużycia towaru
- wad wynikających ze złego użytkowania drzwi
- zaniechania konserwacji lub niefachowej obsługi
- klęsk żywiołowych
- działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień, sole, kwasy
- stosowania części innych producentów bez zgody Fabryki
11. W ciemnych kolorach drzwi według wskazań producenta nie powinny być bezpośrednio narażone na działanie promieni słonecznych, dotyczy w szczególności,
gdy drzwi zamontowane są od strony nasłonecznionej ,i gdy nie są zamontowane
pod zadaszeniem.
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12. W sprawach nie objętych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
13. Wszystkie reklamacje jak i uwagi należy składać w formie pisemnej w miejscu
zakupu
14. Gwarancja jest ważna tylko na terenie RP
15. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty ponosi kupujący
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UWAGA !!!
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU
PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY:
- wymiary, kierunek otwierania, rodzaj ościeżnicy
jest zgodny z załączona specyﬁkacją.

....................................................
Podpis i pieczęć sprzedawcy
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* wcisnąć płytkę dociskową do oporu - przez lekkie uderzenie
* odkręcić śrubę do momentu uzyskania dostatecznej szczeliny aby wsunąć
zawias
* wsunąć zawias do oporu i dokręcić śrubę mocującą

UWAGA !!!
Nie wciścięcie płytki dociskowej może spowodować uszkodzenie
elementu mocującego zawias.

lewe
sposób wymiarowania drzwi z ościeżnicą 9, 11 oraz TERMO
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2. SKŁADANIE OŚCIEŻNICY
- przygotować równą i czystą powierzchnię do złożenia ościeżnicy
- górny element wcisnąć w boki i zagiąć elementy łączące-zaciskowe. W pierwszej
kolejności środkowe(1) następnie zewnętrzne(2) rys.1.
2.
- listwy progowe ościeżnicy połączyć z bokami
wkrętami

prawe
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- Sprawdzić czy dostarczone drzwi są zgodne z zamówieniem oraz czy nie posiadają widocznych uszkodzeń - wad konstrukcyjnych.
- Sprawdzić wymiary otworu z zalecanymi przez producenta oraz czy ościeżnica i
skrzydło posiadają odpowiedni kierunek otwierania rys.2,4,5

- na tym etapie zaleca się założyć skrzydło
i sprawdzić jak pasuje z ościeżnicą poprzez
kontrolę szczelin pomiędzy ościeżnicą a
drzwiami. Jeżeli wszystkie szczeliny są równe
zwilżamy powierzchnię muru i ościeżnicy
wodą i przystępujemy do wypełnienia
szczelin pianką montażowa niskoprężną
zamontować wkładki, klamki, szyldy w razie
potrzeby dokonać regulacji zawiasów lub
docisk języka zamka

5. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
- drzwi należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych w pozycji pionowej z dala od bezpośrednich źródeł
ciepła i nadmiernej wilgoci.
- drzwi powinny być transportowanie w kartonach producenta, krytymi środkami transportu. W czasie transportu drzwi powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wskazane jest zastosowanie przekładek pomiędzy skrzydłami dla ochrony
przed ich zarysowaniem.
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1. PRZYGOTOWANIE DRZWI.
- Skontroluj zawartość kompletu, w skład którego wchodzą:
* skrzydło z uszczelką
* ościeżnica z uszczelką
* próg z uszczelką
* komplet klamek z szyldem i rozetami górnymi
* wkładka, wkładko-gałka
* zaślepki na otwory montażowe
* klucz imbusowy
* pozostałe zamówione akcesoria widniejące na specyﬁkacji
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INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ
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3. MONTAŻ DRZWI W OTWORZE
- oczyścić i wyrównać powierzchnię przygotowanego otworu w ścianie
- przykręcić próg aluminiowy do ościeżnicy stalowej
za pomocą czterech śrub montażowych rys.3.,
rys.1.
sprawdzić poprawność montażu poprzez pomiar
szerokości zewnętrznej od strony progu i nadproża.
- włożyć ościeżnicę w przygotowany otwór montażowy
- ustaw wstępnie ościeżnicę w wybranym miejscu
światła przygotowanego otworu i unieruchomić
klinami. Sprawdź pion - poziom wybranych elementów ościeżnicy, sprawdzić kąt
prosty górną belką a bokami .Zaleca się aby ościeżnica została zamontowana z
licem ściany na którą ma się otwierać. Taki sposób montażu zapobiega wyłamaniu skrzydła przy niekontrolowanym otwarciu.
- stosować rozpórki na wysokości zawiasów i otworów zaczepowych.
- ościeżnica powinna być zamocowana za pomocą 9 śrub z dyblami rozporowymi,
odpowiednimi dla danego podłoża w którym ma być zakotwiona
- Montaż zawiasów
* odkręcić śrubę (kluczem imbusowym) mocującym zawias w ościeżnicy (jeden
pełen obrót)
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4.INFORMACJE DODATKOWE
śruby mocujące
- Konserwacja i użytkowanie
próg do ościeżnicy
ø4,5 x 50
* drzwi należy myć miękką szmatką i nierys.3
agresywnym środkiem. Nie stosować
agresywnych środków czyszczących takich jak: proszki czyszczące, rozpuszczalniki, wybielaczy, alkoholi, octanów
* wskazane jest okresowe, co najmniej 2 razy do roku (na wiosnę i jesień) przeprowadzenie konserwacji okuć zamontowanych w drzwiach. Miejsca poślizgu w
zawiasach i zamkach przesmarować olejem do smarowania okuć w spreju.
Podczas okresowej konserwacji należy zwrócić uwagę, czy nie uległy poluzowaniu śruby mocujące okucia. Okresowo co pół roku zabezpieczyć uszczelki
odpowiednim preparatem (sprejem do uszczelek samochodowym)przed przymarzaniem, osadzaniu się kurzu i wody.
* Drzwi należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, nie należy narażać drzwi na
trzaskanie ani obciążać skrzydła ciężarami, które mogą naruszyć ustawienie
okuć
* Drzwi należy obsługiwać za pomocą klamek. Otwieranie lub zamykanie poprzez
trzaskanie nie powinny się zdarzać, bo mogą mieć wpływ na pogorszenie funkcjonawania drzwi.
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