הוראות התקנה – מגביל פתיחת חלון כבל 'בטיחותי'
חלקים בערכה (בשקית):
.1
.2
.3
.4

 X 1מגביל פתיחת חלון כבל 'בטיחותי' :יחידת המנעול & יחידת הכבל (שתי היחידות מחוברות בכבל)
 X 1מפתח אוניברסלי
 X 4ברגים קודחים בעלי ראש לבן/אפור
 4מכסי פלסטיק לבנים

אופן ההתקנה – מגביל הפתיחה מתאים לחלון הזזה:
שלב  :1חיבור 'יחידת המנעול' אל מסגרת הכנף (היעזרו בשרטוט :)1
 .1נתקו באמצעות המפתח את יחידת המנעול מיחידת הכבל וחברו את יחידת המנעול בחלקה העליון של מסגרת החלון
(ראה סרטוט  .)1לצורך כך השתמשו בברגים קודחים מתאימים.
הערה :אין חשיבות לגובה המדויק בו האלמנט מחובר אל מסגרת כנף החלון ,אך רצוי לחברו בחלק העליון.
שלב  :2חיבור יחידת הכבל למסגרת החלון (היעזרו בשרטוט :)1
.2
.3
.4
.5
.6

פתחו את כנף החלון ,כך שפתח החלון לא יעלה על  10ס"מ.
מקמו את 'יחידת הכבל' ,אליה מחובר הכבל באופן שהכבל פונה כלפי מעלה ,וקצהו העליון נמצא בגובה החלק העליון
של יחידת המנעול (ראו קו מקוקו).
השתמשו בשני ברגים קודחים שבערכה וחברו את 'יחידת הכבל' אל מסגרת הכנף (לצורך כך יש לכופף מאט את
הכבל).
מקמו שני מכסי פלסטיק לבנים מעל ראשי הברגים ,לקבלת מראה יפה.
הכניסו את הכבל לתוך יחידת המנעול עד להישמע קליק .נעלו בעזרת המפתח (נעול = המפתח במצב אנכי).
כעת מגביל פתיחת החלון מוכן לשימוש.
שלב :2

שלב :1
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אופן השימוש במגביל פתיחת החלון כבל 'בטיחותי'
.1
.2
.3
.4

הבהרה :במידה וניתן לפתוח את שני צידי כנף חלון ההזזה ,נדרשים שני מגבילי פתיחת חלון כבל 'בטיחותי',
אחד לכל צד .יש לחזור על פעולת ההתקנה בהתאם.
כל עוד הכבל מחובר אל יחידת המנעול לא תתאפשר פתיחת החלון מעבר ל  10ס"מ.
לצורך פתיחת החלון כולו ,יש לשחרר את הכבל באמצעות סיבוב המפתח למצב אופקי בייחס לרצפה .לאחר מכן ,יש
ללחוץ על הכפתור האפור (אליו נכנס המפתח) ,שמשמש כמנגנן בטיחות נוסף ,ורק אז ניתן לשחרר את הכבל.
לנעילת החלון למצב פתיחה מקסימאלי של  10ס"מ ,יש לדחוף את הכבל חזרה למקומו עד שמיעת 'קליק' .לאחר מכן
יש לסובב חזרה את המפתח למצב מאונך בייחס לרצפה.
חשוב :לאחר נעילת הכבל (סעיף  4למעלה) ,יש לנסות ולמשוך את הכבל החוצה כדי לוודא את נעילתו המוחלטת.
לקבלת סיוע טלפוני נא צור קשר עם צוות בטיחותי – מובילים לסביבה בטוחה  -בטלפון03-7749951 :

