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Sissejuhatus
Täname teid südamest firma BURG-WÄCHTER kvaliteetse toote
ostmise eest!

B. Kasutusalad

C. Pakendi sisu

Aknalukk WS 22 paigaldatakse akna või rõduukse avamise (lingi)
poolele ning see sobib kõigile tavalistele sissepoole avanevatele puidust
või alumiiniumist akendele ja rõduustele.
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Lugege palun see paigaldusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke seda
korralikult alles.
Tähelepanu!
Akende ja uste turvamisel peab jääma alati peasissepääs, mida on
võimalik avada väljastpoolt.
Selles juhendis sisalduvate eeltingimuste mittetäitmisel väheneb oluliselt
sissemurdmist takistav mõju.
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A. Üldised juhised
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Aknalukk WS 22 vastab eeskirjale VdS 2536 ja seda on kontrollitud
vastavalt standardile DIN 18104-1.
Standardi DIN 18104-1 kohaselt peab akna kõrguse
iga 1 m kohta olema paigaldatud vähemalt üks lisakaitse.
Avamise (aknalingi) poolel peab olema vähemalt üks
lukustatav lisakaitse.
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Aknalukk koos 2 võtmega
Aknaluku alused – 1 mm (2 tk), 2 mm (2 tk), 4 mm (1 tk)
Kruvikatted (4 tk)
Tiivaplaadid (2 tk)
5 Kahepoolne teip (2 tk)
6 Peitpeakruvid Ø8,0x60 / Ø8,0x80
Ø2,9x13 – igaüht (2 tk)

Puuritavate aukude sügavus ja kruvide pikkus tuleb valida vastavalt
konkreetsetele oludele. Ärge puurige aknaid ega rõduuksi läbi –
kasutage vajadusel sügavuspiirikut. Olge puurimisel ettevaatlik, et mitte
kahjustada liikuvaid detaile, tihendeid ega aknaklaase. Soovitame keerata
kinnituskruvid kinni käsitsi, et vältida nende ülekeeramist.
Võimalike vigastuste või kahjustuste eest, mis tekivad paigaldamise
või oskamatu kasutamise tõttu, tootja ei vastuta.
Lisameetmena soovitame kasutada paigaldusankrut BURG-WÄCHTER
MA 99 DUO.
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D. Tööriistad
• Ristpeaga kruvikeeraja / drell / mõõdulint / pliiats / vasar
• Puur Ø 2,5 / 6,5
• Saag / viil ja kruustangid kruvide lühendamiseks (kui see on vajalik)

 setage aknaluku alla komplektis
A
olevad alused nii, et hoova ja aknatiiva
vahele tekiks umbes 3 mm vahe.

P öörake hoob kõrvale ja tähistage
pliiatsiga tiivaplaadis oleva ava koht.

Paigaldage aknalukk valitud aluste
ja komplektis olevate kruvide abil.
Ärge keerake kruvisid üle.

Süvendage märki veidi näiteks kruvi
otsa ja vasara abil ning puurige Ø 2,5
puuriga ava.

E. .Paigaldaminet
Enne paigaldamise algust kontrollige akna või rõduukse toimimist. See peab
vabalt avanema ja sulguma. Mõõtke üle, kas akna või rõduukse mõõtmed
vastavad leheküljel 5 nõututele.
Avage komplektis oleva võtmega
aknalukk ja võtke võti välja. Keerake
mõlemad hoovad kõrvale ja hoidke
aknalukku aknaraamil vajalikus asendis.
Seadke 1 mm paksuse aluse abil
vajalik kaugus aknatiivast ja tähistage
pliiatsiga 4 puurimiskohta.

Süvendage märke veidi näiteks kruvi
otsa ja vasara abil ning puurige Ø 6,5
puuriga 4 ava.
Ärge puurige aknaraami läbi.
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Asetage tiivaplaat hoova alla keskele,
seadke see aknatiiva servaga tasa ja
hoidke seda paigal.

Olge puurimisel ettevaatlik, et mitte kahjustada liikuvaid detaile,
tihendeid ega aknaklaase. Ärge puurige aknatiiba läbi.
Kleepige tiivaplaadi tagumisele küljele
kahepoolne teip. Esiküljel peab olema
nähtav süvend kruvipea jaoks. Torgake
teip läbi peitpeakruviga Ø 2,9x13.
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Vajutage tiivaplaat otseasendis vastu
aknatiiba ja paigaldage kruvi Ø 2,9x13.
Ärge keerake kruvi üle.

F. Kasutamine
1

2

Korrake 5. – 9. sammu teise hoova ja tiivaplaadi puhul.
Paigaldage kruviavadesse katted.
Tähelepanu!
Katteid ei saa uuesti eemaldada
ilma neid kahjustamata!
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 ool on suunatud suletud lukule:
N
aknalukk on lukustatud
Hoobasid saab ilma võtmeta viia avatud asendist lukustatud asendisse.
Selles asendis hoovad fikseeruvad. Aknaluku lukust lahti tegemine ja
avamine on võimalik ainult võtmega.

	Võtme paremale keeramisel tuleb aknalukk lukust lahti.
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 ool on suunatud avatud lukule: aknalukk on lukust lahti
N
Selles asendis saab hoobi kergelt viia fikseerimisasenditesse.

Tekstis võib olla vigu ja vananenud infot.

Aknalukk on lukust lahti.
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