
Informații generale
Acesta este manualul de instalare a ușilor secționale RSD01 

Hybrid DIY inclusiv și manualul de instalare a ramei de alumi-
niu. 

Manualul conține informații importante de instalare, utili-
zare și întreținere a ușilor secționale.

 Vă rugăm să păstrați acest manual. 
În caz de di�cultăți în timpul instalării, vă rugăm să 

contactați serviciul de asistență tehnică (vezi „Serviciul de 
asistență tehnică”). 

Este strict interzis a se folosi și instala elemente ce nu cores -
pund acestor uși secționale și care nu sunt furnizate de produ -
cător. Instalarea acestor elemente se face numai cu acordul în 
scris al producătorului.

Atenție. Copiii trebuiesc feriți în timpul instalării ușilor sec-
ționale. Unele părți îi pot vătăma.

Pentru instalarea motorului electric, vă rugăm să citiți cu 
atenție manualul de instalare al acestuia. Toate manualele de 
instalare trebuiesc păstrate pentru a preveni orice deteriorare 
a ușii secționale și a casei dvs.

Înainte de a incepe instalarea ușilor secționale, vă rugăm 
veri�cați ca deschiderea să �e pregătită conform datelor 
tehnice furnizate. Deschiderea trebuie să �e fără obstacole.

Condiții generale de instalare
Recomandări echipa de instalare
• Instalarea ușilor secționale poate � efectuată de 1 per-

soană. Producătorul recomandă însă cel puțin 2 persoane 
pentru instalare și un electrician autorizat.

• Timpul mediu de instalare este de 2 ore.
• Înainte de a începe instalarea asigurați-vă că aveți toate 

ustensilele necesare instalării (vezi p. 21).

Responsabilitatea instalării
Datorită imposibilității producatorului de a controla proce-

sul de instalare a ușilor secționale, echipa de instalare este res-
ponsabilă de toate riscurile, inclusiv de calitatea �xării ușii de 
elementele încăperii. În orice caz, producătorul nu este respon-
sabil de posibile pierderi �nanciare, daune proprietății sau orice 
alte riscuri ce pot apărea în urma instalării ușilor secționale.

Funcționare
• Ușa trebuie să se miște în sus și jos fără di�cultate.
• Ușa trebuie să �e balansată.
• Operarea manuală a ușii trebuie efectuată folosind doar 

mânerul. Atenție! Nu puneți niciodată degetele între pa-
nouri, nici din exterior și nici din interior.

• Încuiați ușa secțională cu ajutorul zăvorului special sau 
blocajului mecanic.

• Elementele ușii trebuie bine unse.
• Feriți copiii și animalele din zona operabilă a ușii.
• Nu puneți obstacole în deschidere cît și în calea ușii.

Probleme tehnice
În caz de probleme tehnice vă rugăm, adresați-vă serviciului 

de asistență tehnică.

Serviciul de asistență tehnică

Vă rugăm să rețineți că producătorul are dreptul de a mo -
di�ca speci�cațiile tehnice ale produsului, fără a informa clien -
ții cu privire la aceasta.

Vă mulțumim pentru achiziționarea ușilor noastre secțio-
nale. 

SIMBOLURI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

nordelectric@tihan.ro
www.tihan.ro
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Detalii prin telefon la 
0744.514.848 sau 0744.783.669
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