הוראות התקנה – בולם טריקת דלת 'בטיחותי – מובילים לסביבה בטוחה'
פריטים כלולים:
.1
.2
.3
.4
.5

בולם טריקת דלת.
פלאח אלומיניום מלבני & דבק )להתקנה על הדלת(.
מד מיקום התקנת הבולם מעץ באורך  6ס"מ.
מד מיקום התקנת הבולם מעץ באורך  4ס"מ.
אופציונלי :שלט אזהרה למניעת טריקת הדלת.

אופן ההתקנה:
שלב ראשון – קביעת מיקום ההתקנה של בולם טריקת הדלת ,על המשקוף:
החזק בידך את מד ההתקנה מעץ באורך  6ס"מ בין הידית הפנימית של הדלת למשקוף הדלת )המשקוף ללא צירי
הדלת( ,וסגור את הדלת כך שתיגע במד ההתקנה הנ"ל )ראה שרטוט .(1
זה המרווח הרצוי לבלימת הדלת ,בכדי להבטיח את בטיחות אצבעות הידיים.
השאר את הדלת פתוחה במצב זה ,וקח לידך את מד ההתקנה באורך  4ס"מ.
החזק את מד ההתקנה מעץ באורך  4ס"מ צמוד למשקוף העליון ,בצד הפונה אל הדלת ,וגרור את מד ההתקנה
הנ"ל כשהוא צמוד למשקוף לכיוון צירי הדלת ,עד שיגע בדלת.
בנקודה זו סמן בעיפרון קו על משקוף הדלת).ראה שרטוט  (2זה מיקום ההתקנה הנכון של בולם טריקת הדלת.
שלב שני – התקנת בולם הטריקה על משקוף הדלת:
 .1פתח את הדלת לצורך נוחיות ההתקנה.
 .2מקם את הבולם על המשקוף ,בצמוד לקו אותו סימנת בעיפרון )הקפד למקם את הבולם בצידו הנכון של
הפס שסימנת(.
 .3חבר את בולם טריקת הדלת אל המשקוף בעזרת  4ברגים המתאימים למשקוף )עץ/ברזל( .הברגים אינם
מסופקים עם המוצר.
שלב שלישי – התקנת פלאח האלומיניום על הדלת & שלט האזהרה למניעת טריקת הדלת:
.1

.2

.1

.2

התקנת פלאח האלומיניום על הדלת ,להגנה על הדלת:
הורד את הניר מהדבק הדו צדדי המודבק על פלאח האלומיניום ,והצמד את הפלאח אל הפלסטיק השחור
של בולם הטריקה )כאשר הדבק הגלוי פונה כלפי הדלת!!!( .דחוף עם הפלאח את הפין לתוך הגוף
המרכזי ,עד שהפלאח יכסה את פתח הבולם
)הפין כולו נכנס לתוך גוף הבולם( ,וסגור את הדלת כך שהפלאח ידבק אל הדלת.
הפלח ידבק אל הדלת.
פתח את הדלת ולחץ על הפלאח ,על מנת לשפר את הדבקתו.
אופציונאלי:
אם נרכש גם שלט ההנחיה לסגירה איטית של הדלת ,סגור את הדלת ,והתקן את השלט ליד ידית הדלת
בצידה הפנימי )השלט מגיע עם דבק דו צדדי(.
שלב רביעי – בדיקת ההתקנה  /ותקינות בולם טריקת הדלת:
בדיקה שמרווח הדלת מהמשקוף בטוח:
נעל את הפין של הבולם כך שידמה בלימת דלת )הפין ינעל במצב שחלקו נשאר מחוץ לגוף המרכזי של
בולם טריקת הדלת( ,וסגור את הדלת לאט ,עד שתיגע בפלסטיק השחור של הפין הבולם.
העבר את ידך במרווח שבין הדלת למשקוף וראה שהוא בטוח ליד שתמצא במרווח זה בעת טריקת הדלת.
בדיקה שהבולם מאפשר את פתיחת וסגירת הדלת באופן תקין:
סגור ופתח את הדלת לאט מספר פעמים על מנת לוודא שהבולם מאפשר את סגירת הדלת באופן מלא,
וללא בעיות.
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 .3בדיקה שהבולם בולם את טריקת הדלת:
כעת טרוק את הדלת במהירות ,ווודא שבולם טריקת הדלת אכן בולם את טריקת הדלת ,ואינו מאפשר לה
להגיע לכדי סגירה מלאה.
שלב חמישי – תחזוקה:
 .1בדוק אחת לחודש שהפין נמצא כולו מחוץ לגוף הבולם המרכזי ,ולא נתקע באמחע הדרך החוצה.
 .2אחת לחודש השפרץ על הפין ואל תוך הבולם )ברווח שבין הפין לגוף המרכזי( ספריי  ,W40המשפר מאוד
את תנועת הפין בתוך הגוף המרכזי.
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