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Tažné pružiny 8000/8100/8200 

Instalační pokyny a návod pro uživatele 
 
EXTENSION SPRING = TAŽNÁ PRUŽINA 
3 HOLE CABLE CLIP = KABELOVÁ SVORKA PRO 3 OTVORY 
SNUBBER CABLE = TLUMICÍ LANKO 
5/16-18 x 3-3/4. EYE BOLT AND NUT = 5/16-18 x 3-3/4" ŠROUB S OKEM A MATICE 
SHEAVE FORK = TŘMEN KLADKY 
COUNTERBALANCE CABLE = VYVAŽOVACÍ LANKO 
 
HORIZONTAL ANGLE = HORIZONTÁLNÍ ÚHELNÍK 
FLAGANGLE = STOŽÁROVÝ ÚHELNÍK 
JAMB BRACKET (LONG) = SLOUPKOVÁ KONZOLA (DLOUHÁ) 
PULL ROPE & SCREW EYE = TAŽNÉ LANKO & ŠROUB S OKEM 
JAMB BRACKET (SHORT) = SLOUPKOVÁ KONZOLA (KRÁTKÁ) 
 
TOP BRACKET  = HORNÍ KONZOLA 
ROLLER = KLADKA 
CENTER HINGE = PROSTŘEDNÍ ZÁVĚS 
#3 END HINGE  = #3 KONCOVÝ ZÁVĚS 
#2 END HINGE = #2 KONCOVÝ ZÁVĚS 
#1 END HINGE = #1 KONCOVÝ ZÁVĚS 
 
BOTTOM BRACKET  = SPODNÍ KONZOLA 
ASTRAGAL = TĚSNICÍ LIŠTA 
INSIDE STEP PLATE = VNITŘNÍ STUPÁTKO 
OUTSIDE STEP PLATE = VNĚJŠÍ STUPÁTKO 
 
EXTENSION SPRING = TAŽNÁ PRUŽINA 
3 HOLE CABLE CLIP = KABELOVÁ SVORKA PRO 3 OTVORY 
3" SHEAVE = 3" KLADKA 
S – HOOK = HÁK „S“ 
REAR SUPPORT ASSEMBLY (NOT SUPPLIED) =  SOUPRAVA ZADNÍ PODPĚRY 
 (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY) 
 
HORIZONTAL TRACK = HORIZONTÁLNÍ LIŠTA 
VERTICAL TRACK = VERTIKÁLNÍ LIŠTA 
 
 

 
POZNÁMKA: V ZÁVISLOSTI NA MODELU VRAT NEMUSEJÍ BÝT NĚKTERÉ ČÁSTI UVEDENÉ V SEZNAMU DODÁNY, 
POKUD NEJSOU NEZBYTNÉ. 
 

Konstrukční rozměry 
* velikost zaokrouhlena na nejbližší celou stopu (1 stopa = 30,5 cm), (1 palec “ = 2,54 cm),  

(1 galon = 3,785 L)  
 
 
© Copyright 2002 Wayne-Dalton Corp.   DÍL Č. 282359    Rev. 1 02/02 

Seznam dílů 
SPODNÍ KONZOLA (LEVÁ)   # 290991 
SPODNÍ KONZOLA (PRAVÁ)   # 290992 
HORNÍ KONZOLA (PATKA)    # 270343 
 HORNÍ KONZOLA (KLOUZÁTKO)    # 
270344 
KLADKA     # 154489 
VERTIKÁLNÍ LIŠTA    1 PÁR 
SLOUPKOVÁ KONZOLA (KRÁTKÁ)   # 270345 
SLOUPKOVÁ KONZOLA (DLOUHÁ)   # 270346 
HORIZONTÁLNÍ ÚHELNÍK (DLOUHÝ, LEVÝ)  # 292540 
HORIZONTÁLNÍ ÚHELNÍK (DLOUHÝ, PRAVÝ)  # 292541 
HORIZONTÁLNÍ ÚHELNÍK (DLOUHÝ, PRAVÝ)  # 292537 
R 12" STOŽÁROVÝ ÚHELNÍK (LEVÝ, 18-1/16")  # 285206 
R 12" STOŽÁROVÝ ÚHELNÍK (PRAVÝ, 18-1/16")  # 285207 
R 15" STOŽÁROVÝ ÚHELNÍK (LEVÝ, 19-7/16")  # 285214 
R 15" STOŽÁROVÝ ÚHELNÍK (PRAVÝ, 19-7/16")  # 285215 
TAŽNÁ PRUŽINA                     1 PÁR 
VYVAŽOVACÍ LANKA                   1 PÁR 
3" OCELOVÁ KLADKA     # 100377 
3" TŘMEN KLADKY    # 100262 
KABELOVÁ SVORKA PRO 3 OTVORY                   # 100259 
5/16-18 x 3-3/4" ŠROUB S OKEM                   # 100004 
HÁK „S“                       # 100593 
TLUMICÍ LANKO O PRŮM. 1/8"   # 101825 
# 6 ŠROUB S OKEM    # 100362 
60" TAŽNÉ LANKO    # 274884 
VZPĚRY     PODLE POTŘEBY 
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ  

K BEZPEČNOSTI 
Před začátkem instalace si pečlivě přečtěte tyto instrukce. Pokud máte ohledně některého postupu 
pochybnosti, nezačínejte s montáží. V takovém případě objednejte pro instalaci či opravu kvalifikovanou 
firmu.  

1 Během instalace noste ochranné rukavice, vyhnete se tak možnému pořezání ostrými kovovými hranami.  
2  Při používání nástrojů se doporučuje nosit vždy ochranu očí, jinak může dojít k vážnému poranění zraku.   
3 Vyhněte se instalaci nových vrat ve dnech, kdy je větrno. Vrata by mohla během montáže spadnout a 

způsobit škody a úrazy osob.  
4 Nevkládejte prsty či ruce do mezer mezi sekcemi vrat při jejich zavírání, předejdete tak vážnému zranění 

prstů. Při manuálním provozu vrat vždy používejte tažné lanko nebo stupátko či zdvižnou desku.  
5  Pokud mají být vrata trvale ovládána elektricky, JE NUTNO odstranit všechna tažná lanka, aby se 

zabránilo zranění nebo usmrcení dětí, které by mohly být lankem zachyceny. Zamykací mechanismus 
MUSÍ BÝT rovněž odpojen.  

6 Vrata provozujte POUZE TEHDY, když budou řádně seřízeny a prosty závad.  
7  Pokud by vrata fungovala jen obtížně anebo nefungovaly vůbec, měla by problém napravit kvalifikovaná 

firma, aby se tak předešlo poškození vrat či vážnému úrazu osob.  
8 NEDOVOLTE dětem hrát si s garážovými vraty či elektrickými ovladači. Může dojít ke smrtelnému 

úrazu, pokud bude dítě zachyceno mezi vrata a podlahu.  
9 Aby se zabránilo vážnému úrazu či usmrcení, vyvarujte se stání v otevřeném dveřním vchodu nebo 

procházení vchodem, jsou-li vrata v pohybu.   
10  Vrata jsou neustále pod EXTRÉMNÍM NAPĚTÍM PRUŽINY. Aby se zabránilo možnému vážnému 

úrazu či usmrcení, mohou seřizování, opravy, stěhování či instalaci, ZEJMÉNA SOUPRAV PRUŽIN, 
LANEK či SPODNÍCH ROHOVÝCH KONZOLÍ provádět POUZE kvalifikovaní opraváři.  

11  Pokud váš nynější otevírač dveří není vybaven vratným mechanismem, měli byste zvážit možnost 
zakoupení mechanismu, který splňuje aktuální nároky na bezpečnost. Tyto vlastnosti zabraňují tomu, aby 
otevírač poškodil majetek nebo způsobil poranění osob.   

12  Během provozní životnosti vrata zkontrolujte každý měsíc všechna sešroubovaná spojení, aby se předešlo 
poškození věcí nebo poranění osob uvolněnými spoji.  

 
Definice klíčových slov použitých v této příručce: 

VÝSTRAHA! Označuje potencionálně nebezpečnou situaci, která, pokud jejímu vzniku není 
zabráněno, může vyústit ve vážný úraz či usmrcení. 
DŮLEŽITÉ! Požaduje se opatření pro bezpečný a správný provoz vrat. 
POZNÁMKA: Informace pro řádnou instalaci vrat. 
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ÚDRŽBA A LAKOVÁNÍ 
POKYNY PRO OCELOVÁ VRATA S JIŽ PROVEDENÝM 

NÁTĚREM 
 
ÚDRŽBA 
I když tovární nátěry pro ocelová garážová vrata jsou trvanlivé natolik, že vydrží o mnoho let déle než obyčejné 
nátěry, je žádoucí je důkladně v pravidelných intervalech čistit. Viditelné blednutí barvy nátěru může nastat, 
když je nátěr po dlouhou dobu vystaven znečištěnému ovzduší. V oblastech se silným slunečním zářením může 
dojít k určitým změnám vzhledu vznikem skvrn. Dobré čištění může obecně napomoci obnově vzhledu těchto 
nátěrů a oddálit potřebu nového nátěru. Občasné lehké utírání pomáhá udržet esteticky uspokojivý vzhled. Pro 
zachování původního nátěru garážových vrat je nezbytné jejich pravidelné umývání jednou ročně.   Slabé 
roztoky mycích prostředků nebo hydroxidu amonného pomohou odstranit největší špínu: 
Jeden kalíšek TideTM, nebo jiného běžného mycího prostředku, který obsahuje méně než 0,5 % fosfátu, 
rozpuštěný v pěti galonech teplé vody. POZNÁMKA: Používání mycích prostředků obsahujících více než 0,5 % 
fosfátu se pro pravidelné čištění garážových vrat nedoporučuje. VAROVÁNÍ: ČISTICÍ ČI MYCÍ 
PROSTŘEDKY NIKDY NEMÍCHEJTE S BĚLIDLY. 
 
PŘÍPRAVA POVRCHU PRO NATÍRÁNÍ 
Vosk na povrchu musí být odstraněn, jinak dojde k odprýskávání a loupání nátěru. Pro odstranění tohoto vosku 
je nutno lehce otřít povrch šedou (ne zelenou!) odmašťovací houbou 3M ScotchBrite nasycenou mýdlovou 
vodou. Konečné očištění a opláchnutí je třeba provést pouze čistou vodou, aby se odstranila veškerá rozpuštěná 
špína i mýdlová blána.  
Škrábance na povrchu, které neodhalily kovový podklad, mohou být lehce obroušeny ocelovou vlnou 0000 či 
opískovány pískovaným papírem č. 400, aby se vytvořil hladký povrch.  Je třeba dbát na to, aby nebyl odkryt 
podklad pod nátěrem (viz pozn. č. 2). Není-li dodržena tato podmínka, zvýší se značně pravděpodobnost 
rezivění. Pokud je vidět odkrytý kovový podklad, postupujte podle následujícího odstavce. 
Odkrytý podklad musí být ošetřen tak, aby se zabránilo rezivění plechu (viz pozn. č. 2). Odhalenou plochu lehce 
osmirkujte a natřete vysoce kvalitním základním lakem na kovy pro ochranu před korozí. Před nanesením 
svrchního nátěru dodržte sušicí dobu uvedenou na plechovce základního laku. 
Povrch určený k novému nátěru nesmí být příliš hladký, jinak k němu nový nátěr nepřilne (viz pozn. č. 2). 
Doporučuje se vyzkoušet přilnavost na vybrané vzorové ploše. Pokjud je pozorována slabá přilnavost, povrch 
musí být obroušen smirkováním nebo oškrábáním za použití výše zmíněných postupů.   Je třeba dbát na to, aby 
nebyl odkryt podklad pod nátěrem. 
 
LAKOVÁNÍ 
Jakmile je povrch řádně připraven, je třeba jej důkladně osušit a pak bezprostředně natřít latexovým lakem 
prvotřídní kvality. Držte se přesně pokynů na plechovce s lakem. Nedoporučuje se používat olejové laky.  
Pamatujte na to, že je-li podklad odkryt, nátěr s latexovým lakem může způsobit zrychlené rezivění oceli. 
 
POZNÁMKY: 
1. Za nové natření ocelových vrat s továrním nátěrem nemůže výrobce převzít záruku, protože jde o stav, který je 
zcela mimo jeho kontrolu. 
2. Jestliže mají ocelová vrata povrchový nátěr se strukturou jako žilkované dřevo, štuková dekorace apod., neměl 
by tento krok být prováděn, neboť se tak silně zvýší nebezpečí odkrytí podkladu. 
3. Pokud máte v souvislosti s výše uvedenými pokyny pochybnosti, poraďte se s profesionálním natěračem. 
4. Dodržujte důsledně pokyny uvedené na plechovkách s laky a rozpouštědly týkající se řádného provedení 
nátěru a likvidace balení. Věnujte pečlivou pozornost těmto směrnicím, obsahujícím podmínky, za nichž je 
možno nátěry provádět. 
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DŮLEŽITÉ! 
PŘÍPRAVA DVEŘNÍHO OTVORU JE ROZHODUJÍCÍM FAKTOREM PRO ŘÁDNOU INSTALACI VRAT. 
ODKAZUJEME NA VLOŽENÝ LIST „PŘÍPRAVA OTVORU“ PRO POUČENÍ PŘED INSTALACÍ NOVÝCH VRAT. 
 
DŮLEŽITÉ! 
SOUPRAVA ZADNÍHO ZÁVĚSU MUSÍ BÝT BEZPEČNĚ PŘIPOJENA K ČLÁNKŮM STROPNÍHO RÁMU TAK, ABY UDRŽELA 
HMOTNOST VRAT. 
 
DŮLEŽITÉ! 
PŘI INSTALACI NÁHRADNÍCH VRAT ZKONTROLUJTE ROZMĚR OTVORU A ROZMĚR NOVÝCH VRAT, PŘED 
ODSTRANĚNÍM STARÝCH VRAT ZJISTĚTE, ZDA SI ODPOVÍDAJÍ.  
 
POZNÁMKA: 
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE VIZ OBR. (U JEDNOKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ NEJSOU DODÁVÁNY VÝZTUHY) 
 

POZNÁMKA: VOLITELNÁ INSTALACE BOČNÍHO ZÁMKU 

INSTALACE BOČNÍHO ZÁMKU 

INSTALACE SE PROVÁDÍ NA DRUHÉM KŘÍDLE DVEŘÍ. ZAJISTĚTE ZÁMEK NA KŘÍDLE POMOCÍ SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ (4) 1/4-20 X 5/8". 
SROVNEJTE SOUPRAVU ZÁMKU S DVEŘNÍM KŘÍDLEM A OTVOREM VE VERTIKÁLNÍ LIŠTĚ. BOČNÍ ZÁMEK BY MĚL BÝT VZDÁLEN PŘIBL. 
1/8" OD OKRAJE DVEŘNÍHO KŘÍDLA. 

DŮLEŽITÉ! DOPORUČUJE SE, ABY BOČNÍ ZÁMEK BYL ODSTRANĚN, POKUD BUDE NA VRATECH INSTALOVÁN OPERÁTOR. 

PLÁN VYZTUŽENÍ 8000/8100/8200 

Šířka vrat 4 sekce 5 sekcí 

8'-0" až 13'-11" Nevyžaduje se Nevyžaduje se 

14'-0" až 16'-0" (1) 2" profil U (2) 2" profily U 

16'-1" až 18'-0" (3) 2" profily U (3) 2" profily U 

18'-1" až 20'-0" (4) 3" profily U (5) 3" profily U 

 
                     LEFT HAND.... = ZOBRAZENÍ LEVÉ STRANY KONCOVÉHO VLYSU 
                    TOP.... = VRCH KONCOVÉHO VLYSU 
                    END .... = ROZVRŽENÍ OTVORŮ KONCOVÉHO VLYSU 

POZNÁMKA: 
DVEŘE S OPERÁTORY 
VIZ KROK 18 

2" OCELOVÉ VÝZTUHY 
(DVEŘE O ŠÍŘCE 14' AŽ 18') 
3" OCELOVÉ VÝZTUHY 
(DVEŘE O ŠÍŘCE 18'-1" AŽ 
20') 

3" OCELOVÉ VÝZTUHY 
(DVEŘE O ŠÍŘCE 18'-1" AŽ 20') 

2" OCELOVÁ VÝZTUHA  
(DVEŘE O ŠÍŘCE 16'-1" AŽ 18') 
3" OCELOVÁ VÝZTUHA  
(DVEŘE O ŠÍŘCE 18'-1" AŽ 20') 
 
2" OCELOVÁ VÝZTUHA  
(DVEŘE O ŠÍŘCE 16'-1" AŽ 18', 
PŘÍPADNĚ 14' AŽ 16', VYSOKÉ DVEŘE 
S 5 SEKCEMI)  
3" OCELOVÁ VÝZTUHA  

Ř ŠÍŘ Ž

DŮLEŽITÉ! 
SLOUPKY ZÁRUBNĚ, PŘÍČNÝ TRÁMEC A 
SEDLO PRUŽINY MUSEJÍ BÝT BEZPEČNĚ 
PŘIPOJENY K ČLÁNKŮM RÁMU. 
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ZAČNĚTE ZDE 
 
DŮLEŽITÉ! PŘEČTĚTE SI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ 
POKYNY A ŘIĎTE SE POKYNY NA VLOŽENÉM LISTĚ 
S NÁZVEM „DEMONTÁŽ STARÝCH VRAT/ PŘÍPRAVA 
OTVORU“. POKUD LIST S POKYNY NENÍ VLOŽEN, 
OBRAŤTE SE NA WAYNE-DALTON CORP. A 
VYŽÁDEJTE SI BEZPLATNOU KOPII. 
Při odstraňování starých vrat pečlivě sledujte směrnice uvedené 
na vloženém listě s pokyny v části nazvané „Demontáž starých 
vrat“. 
 
VÝSTRAHA! 
ODSTRAŇOVÁNÍ DŘÍVE NAMONTOVANÝCH VRAT 
MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ. ŘIĎTE SE PEČLIVĚ 
POKYNY NA VLOŽENÉM LISTĚ, JINAK HROZÍ 
NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO ÚRAZU ČI USMRCENÍ. 
 
Instalaci vrat začněte kontrolou otvoru. Ten musí mít stejné 
rozměry jako vrata. Svislé sloupky zárubně musejí být kolmé a 
příčný trámec vodorovný. Světlá šířka strany od okraje vrat ke 
zdi musí být minimálně 3-1/2" (89 mm) na každé straně. Pro 
náležitou přípravu otvoru odkazujeme na vložený list s pokyny 
v části s názvem „Příprava otvoru“.  
 
 

 
 
Upevněte vertikální lištu do spodní drážky ve stožárovém 
úhelníku za použití (1) destičky s kolíky a přírubových matic. 
----------------------------------------------------------------------------  
 

 
 

Zarovnejte tabulky zámku SlidelockTM na použitém 
horizontálním úhelníku s klíčovými paticemi v horizontální liště. 
Přitlačte součásti k sobě. Pomocí kladiva přiklepněte 
horizontální úhelník proti zakřivenému konci lišty, až se otvor 
v liště a úhelník zarovnají.  Odsuňte lištu stranou. 
POZNÁMKA: Pro vrata s většími rozměry je již horizontální 
úhelník s plnou délkou připojen do horizontální lišty bodovým 
svařováním. 

 
 

Pro připevnění dolní sloupkové konzoly uložte předlohu 
otvoru/drážky do vertikální lišty. Zarovnejte žlábkovaný otvor 
s předlohou otvoru/drážky vertikální lišty a připevněte je k liště 
pomocí spojkového šroubu (1) 1/4-20 x 9/16" a matice. Umístěte 
prostřední sloupkovou konzolu nad předlohu otvoru/drážky 
poblíž středu lišty. 
Připojte volně konzolu na lištu pomocí spojkového šroubu (1) 
1/4-20 x 9/16" a matice. 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Zarovnejte horní dva otvory spodní konzoly s otvory #3 a #5 
v koncovém vlysu dolní sekce. Připevněte spodní konzolu za 
použití samořezných šroubů (2) 1/4-20 x 5/8" a samořezného 
šroubu se zajištěním proti nedovolené manipulaci. Zajistěte 
smyčky vyvažovacího lanka pomocí milfordových kolíků. 
 
POZNÁMKA: Pouze vrata dodávaná profesionálním 
montérům, která mají potřebné nástroje, budou vybavena 
pojistkou proti nedovolené manipulaci. Ve spodní konzole 
použijte samořezné šrouby (3) 1/4-20 x 5/8", pokud není 
vybavena šroubem proti nedovolené manipulaci. 
 
DŮLEŽITÉ! Pravá a levá strana se vždy určuje z pohledu 
z budovy ven. 
 

STOŽÁROVÝ 
ÚHELNÍK 

DESTIČKA S KOLÍKY 

(2) PŘÍRUBOVÁ 
MATICE 

VERTIKÁLNÍ 
LIŠTA 

HORIZONTÁLNÍ 
ÚHELNÍK 

VLOŽTE SPOJKOVÝ 
ŠROUB A 
PŘÍRUBOVOU MATICI 
DO ZAROVNANÝCH 
OTVORŮ

HORIZONTÁLNÍ LIŠTA 

HORIZONTÁLNÍ 
ÚHELNÍK 

ZAROVNEJTE TABULKY BOČNÍHO 
ZÁMKU S KLÍČOVÝMI PATICEMI V 
HORIZONTÁLNÍ LIŠTĚ 

SPOJKOVÝ ŠROUB A MATICE 

VERTIKÁLNÍ LIŠTA 

DOLNÍ SLOUPKOVÁ 
KONZOLA (KRÁTKÁ) 
 

LEVÁ SPODNÍ 
KONZOLA 

VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK 

KLADKA 

ROZPĚRKA 
KLADKY

MILFORDŮV 
KOLÍK

SAMOŘEZNÉ ŠROUBY (2) 
1/4-20 x 5/8" 
(1) SAMOŘEZNÝ ŠROUB 
ZAJIŠTĚNÝ PROTI 
NEDOVOLENÉ 
MANIPULACI 

Á ÍŽ

VYVAŽOVACÍ 
LANKO 

VYLAĎTE OTVORY, ABY SI 
ODPOVÍDALY 
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Uložte dolní (číslovaný) list koncových závěsů #1 a požadované 
prostřední závěsy nad předvrtané otvory v koncovém vlysu a 
prostředních vlysech na vrcholu spodní sekce. Připevněte závěsy 
k sekci pomocí závitořezných šroubů (2) 1/4-20 x 5/8", 
omezujících kroutící moment. Opakujte pro všechny sekce za 
použití koncových závěsů #2 ba druhé či zámkové sekci a 
koncových závěsů #3 na třetí sekci. 
POZNÁMKA: Koncové závěsy #4 se používají na čtvrté sekci 
či na páté sekci vrat. 
POZNÁMKA: Spodní sekce může být určena továrnou 
připojením spodní těsnicí lišty. 
DŮLEŽITÉ! Při umístění kladek do koncových závěsů čísla 2 a 
výše zajíždí kladka do trubice dále směrem ven ze sekce. 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Před instalací dolní sekce odměřte a uřežte vinylové těsnicí 
pásky proti povětrnosti pro sloupky zárubně (nejsou součástí 
dodávky)  na celý dveřní otvor garáže. Vinylové izolační těsnění 
musí být nainstalováno ještě před montáží vrat. Připevněte 
izolační těsnění na sloupky zárubně od 1/8" až k poslednímu 
1/4" (viz obr. níže). Dočasně přibijte izolační těsnicí pásky ke 
sloupkům zárubně a k příčnému trámci. To pomůže držet dolní 
sekci vrat na místě. 
 Odkazujeme na vložený list o přípravě otvoru. Nyní přichází 
ten nejdůležitější krok v instalaci systému garážových vrat 
Wayne-Dalton. Vystřeďte dolní sekci ve dveřním otvoru. 
Vyrovnejte ji vodorovně podle potřeby pomocí dřevěných klínků 
pod spodní těsnicí lištou. Jakmile je dolní sekce vyrovnána 
vodorovně, všechny ostatní složky se automaticky vyrovnají. 
Přidržte sekci v otvoru při připojování vertikálních lišt. 
 
POZNÁMKA: V případě, že dolní sekce byla podložena klínky 
pro vodorovné vyrovnání, pak vertikální lišta na téže straně 
sekce musí být zvednuta o tloušťku klínu(-ů). Vrcholy vertikální 
lišty musí být vodorovné. 

 
 
 

 
 
 

Umístěte vertikální lištu nad kladky spodní sekce. Zajistěte, aby 
vyvažovací lanko bylo uloženo mezi kladkami a sloupkem vrat. 
Připojte k sobě volně spodní sloupkovou konzolu a stožárový 
úhelník pomocí vratového vrutu (1) 5/16" x 1-5/8", avšak zatím 
ještě neinstalujte vratový vrut na prostřední sloupkovou konzolu. 
Natáhněte vyvažovací lanko mezi vertikální lištu a okraj vratové 
sekce. Zavěste lanko nad vrchol stožárového úhelníku do oblého 
výřezu. Opakujte i pro druhou stranu. 
DŮLEŽITÉ! Vrcholy vertikální lišty musejí být od jedné strany 
ke druhé vodorovné. 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Zajistěte, aby horní listy všech závěsů na spodní sekci byly 
sklopeny dolů. Vložte kladky do koncových závěsů druhé sekce 
(označuje se také jako zámková sekce). Pomocí zvedací sekce 
umístěte kladky nad vrcholy vertikálních lišt. Pomocí vodicích 
kladek instalujte do vertikální lišty na obou stranách a jemně 
spouštějte tuto sekci do dolní sekce. Uchovejte zákryt sekcí a 
stejným postupem nainstalujte zbývající sekce vyjma horní 
sekce. Připevněte všechny závěsy ke spojení sekcí překlopením 
listu závěsu tak, že jej budete držet pevně proti sekci a nasadíte 
na dodané šrouby 1/4-20 x 5/8" omezující kroutící moment. 

POZNÁMKA: Pro instalaci zámku viz pokyny k zámku 
přiložené do montážního vaku zámku. 
 

 
 
Zarovnejte hořejší střední otvor horní konzoly s otvorem #7 
v koncovém vlysu (viz rozvržení otvorů v koncovém vlysu). 
Upevněte závitořezným šroubem (1) 1/4-20 x 5/8". Zajistěte, aby 
horní konzola byla ve vodorovné poloze a zarovnána s okrajem 
sekce. Upevněte ji za použití samořezných šroubů (2) 1/4-20 x 
5/8" po jednom v každém spodním rohu horní konzoly. Připojte 
volně klouzátko horní konzoly pomocí vratového šroubu a 
drážky. Vložte kladku a opakujte i pro druhou stranu. 
 

POZNÁMKA: #1 KONCOVÉ ZÁVĚSY 
JSOU POUŽITY TAKÉ PRO 
VŠECHNY PROSTŘEDNÍ ZÁVĚSY 

SAMOŘEZNÉ ŠROUBY 
SAMOŘEZNÉ 
ŠROUBY 

PROSTŘEDNÍ 
ZÁVĚS 

KLADKA 

#1 KONCOVÝ 
ZÁVĚS NA DOLNÍ 
SEKCI 

VINYLOVÉ TĚSNICÍ PÁSKY PROTI 
POVĚTRNOSTI 
DOČASNĚ PŘIBITÉ K SLOUPKŮM 
ZÁRUBNĚ (VIZ VLOŽENÝ LIST O 
PŘÍPRAVĚ OTVORU.) 

VYROVNEJ 

SPODNÍ  TĚSNICÍ LIŠTA 

VINYLOVÉ TĚSNĚNÍ 

DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ 

DVERE 

ODSTUP 1/8" – 1/4" 

OBLÝ VÝŘEZ 

STOŽÁROVÝ 
ÚHELNÍK 

VRATOVÝ VRUT

SPODNÍ SEKCE 

VERTIKÁLNÍ 
LIŠTA 

PROSTŘEDNÍ SLOUPKOVÁ 
KONZOLA (DLOUHÁ) 

DOLNÍ SLOUPKOVÁ KONZOLA 
(KRÁTKÁ) 

VRATOVÝ VRUT

VERTIKÁLNÍ 
LIŠTA 

PROSTŘEDNÍ 
ZÁVĚS 

SAMOŘEZNÉ ŠROUBY 
SAMOŘEZNÉ ŠROUBY

KONCOVÝ ZÁVĚS #1 NA 
DOLNÍ SEKCI 

KLADKA 

ZAROVNEJTE OKRAJE 
SEKCÍ 

HORNÍ KONZOLA 
(KLOUZÁTKO) 
KLADKA

HORNÍ KONZOLA  

SAMOŘEZNÉ 
ŠROUBY 
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2" ocelové výztuhy jsou vyžadovány u všech vrat se šířkou 14' a 
více. (VIZ ČÁSTI ILUSTRACE NA VNITŘNÍ STRANĚ 
OBALU PRO MNOŽSTVÍ VÝZTUH A UMÍSTĚNÍ.) 
Vystřeďte výztuhu od strany ke straně sekce na zobrazeném 
místě a upevněte výztuhu na sekci pomocí samořezných šroubů 
(2) 1/4-20 x 5/8" omezujících kroutící moment na každém konci 
a vystřeďte polohu prostředního vlysu. Umístěte horní sekci do 
dveřního otvoru a zajistěte ji dočasně přibitím hřebíku do 
příčného trámce poblíž středu vrat a jeho ohnutím nad sekci. 
Nyní překlopte, přidržte a upevněte závěsy. 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Umístěte stožárový úhelník 1-11/16" (43 mm) z okraje vrat. 
Utáhněte první vratový vrut, pak připevněte stožárový úhelník ke 
sloupku dvěma či více vratovými vruty 5/16" x 1-5/8". Nyní 
dokončete instalaci certikální lišty na obou stranách zajištěním 
prostřední sloupkové konzoly a utažením dalších vratových 
šroubů. 

DŮLEŽITÉ! Vertikální lišty musejí být upevněny tak, aby se 
kladky dotýkaly nejhlubší části zakřivené strany lišty. 

DŮLEŽITÉ! Zajistěte, aby stožárové úhelníky byly rovnoběžné 
se dveřními sekcemi. 

---------------------------------------------------------------------------- 

 
 

(DŮLEŽITÉ! Rozměr mezi stožárovými úhelníky musí přesně 
odpovídat šířce vrat plus 3-3/8" (86 mm) pro hladkou a 
bezpečnou funkci). 
Pro instalaci horizontální lišty uložte zakřivený konec nad horní 
kladku. Zarovnejte spodek horizontální lišty s vrcholem 
vertikální lišty. Upevněte lištu na stožárový úhelník pomocí (2) 
1/4-20 spojkovými šrouby nebo (1) destičkou s kolíky a 
maticemi. Připevněte vyztužující úhelník do zářezu ve 
stožárovém úhelníku pomocí kotevního šroubu s hlavou (1) 3/8-
16 x 3/4" a matice. Opakujte i pro druhou stranu. 
S namontovanými lištami pak můžete seřídit horní konzoly. 
Zarovnejte vertikálně horní sekci s dolní sekcí. Po zarovnání 
umístěte horní kladku do seřiditelného klouzátka proti 
horizontální liště, aby byla zachována poloha, a utáhněte matici 
(matice). Opakujte i pro druhou stranu. Odstraňte hřebík z horní 
sekce. (DŮLEŽITÉ! Neodstraněný hřebík před vztyčením vrat 
může způsobit trvalé poškození horní sekce.) 

 
 

 
 
 

S asistencí dalších osob zvedněte vrat tak, aby horní sekce a 
polovina další sekce byly v horizontální poloze. Nezvedejte vrata 
dále, jelikož zadní část horizontální lišty dosud není podepřena. 
VÝSTRAHA! DALŠÍ ZVEDÁNÍ VRAT MŮŽE VÉST 
K PÁDU VRAT A ZPŮSOBIT VÁŽNÁ ZRANĚNÍ ČI 
USMRCENÍ. 
Přidržte vrata v poloze a  přichyťte samosvorné kleště k 
vertikální liště na každé straně přímo pod dolními kladkami. Tím 
se předejde sklopení vrat. Pomocí děrovaného úhelníku zhotovte 
zadní podpěru pro horizontální lišty, jak je zobrazeno. Pomocí 
vratových šroubů zajistěte upevnění podpěry do stropního 
nosníku nebo adekvátních prvků konstrukce, aby byla udržena 
hmotnost vrat. Zachovejte rovnoběžnou polohu horizontální lišty 
s okrajem dveřních sekcí, zvedněte horizontální lištu do 
vodorovné polohy a přišroubujte ji k zadní podpěrné konstrukci. 
Lišta musí být zajištěna a podepřena, aby se zabránilo jejímu 
pohybu. Šroub by měl zasahovat do lišty tak, aby fungoval jako 
zarážka kladky. Opakujte i pro druhou stranu. 
VÝSTRAHA! ZACHOVEJTE ROVNOBĚŽNOU POLOHU 
HORIZONTÁLNÍ LIŠTY V MEZÍCH 3/4" S OKRAJEM 
VRAT, JINAK VRAT MOHOU SPADNOUT Z LIŠTY A 
ZPŮSOBIT VÁŽENÉ PORANĚNÍ NEBO USMRCENÍ. 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
 
   
Pomocí šestihranné matice (1) 3/8" – 16 připojte čelní ocelovou 
kladku do patřičného otvoru. 
Opakujte i pro druhou stranu. 
Ocelová kladka 3" s lištou o poloměru 12" – Přišroubujte 
kladku do otvoru 13/32" na vrcholu stožárového úhelníku. 
Ocelová kladka 3" s lištou o poloměru 15" – Přišroubujte 
kladku do prvního otvoru 13/32" v horizontálním úhelníku za 
použití (2) podložek. 
Ocelová kladka 4" s lištou o poloměru 12" nebo 15"– 
Přišroubujte kladku do prvního otvoru 15"/13 v horizontálním 
úhelníku za použití (1) podložky. 
 
Odstraňte samosvorné kleště z vertikálních lišt a za asistence 
pomocníků zvedněte vrata pomalu do otevřené polohy, přičemž 
zajistěte, aby vrata hladce klouzala po liště. Přichyťte 
samosvorné kleště k zadní noze obou horizontálních lišt pod 
spodními kladkami, aby se tak zabránilo v pádu vrat. 

OCELOVÁ 
VÝZTUHASAMOŘEZNÉ ŠROUBY (2) 1/4-20 x 5/8" 

NA KAŽDÉM UMÍSTĚNÍ VLYSU

POZNÁMKA: 
VIZ ČÁSTI ILUSTRACE PRO UMÍSTĚNÍ 
VÝZTUH 

HORNÍ SEKCE 

STOŽÁROVÝ 
ÚHELNÍK

VRATOVÉ VRUTY 

HORIZONTÁLNÍ 
ÚHELNÍK

KOTEVNÍ ŠROUB 
S HLAVOU 3/8-16 x 
3/4" A MATICE 

STOŽÁROVÝ 
ÚHELNÍK

(2) 1/4-20 SPOJKOVÉ 
ŠROUBY ČI 
DESTIČKA S KOLÍKY 
A MATICE 1/4-20 

PERFOROVANÝ ÚHELNÍK (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

PROTÁHNĚTE ŠROUB SKRZE 
LIŠTU

DŮLEŽITÉ! ÚHELNÍK MUSÍ BÝT 
PŘIPOJEN K ČLÁNKŮM RÁMU 
TAK, ABY UDRŽEL HMOTNOST 
DVEŘÍ.  

HORIZONTÁLNÍ LIŠTA

VRATOVÉ VRUTY 5/16" x 2" (NEJSOU 
SOUČÁSTÍ DODÁVKY) 

ŠROUB A MATICE 1/4" x 1-1/4 (NEJSOU 
SOUČÁSTÍ DODÁVKY) 

OCELOVÁ KLADKA  

VYZTUŽUJÍCÍ ÚHELNÍK 

ŠESTIHRANNÁ MATICE 3/8-16

LIŠTA O POLOMĚRU 12" 
S UMÍSTĚNÍM OTVORU PRO 
OCELOVOU KLADKU 3"

LIŠTA O POLOMĚRU 15" 
S UMÍSTĚNÍM OTVORU PRO 
OCELOVOU KLADKU 3" NEBO 
4" 
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DVEŘE VYBAVENÉ 2 PÁRY TAŽNÝCH PRUŽIN 

 
 

TABULKA DÉLEK TAŽNÝCH PRUŽIN 
VÝŠKA 
DVĚŘÍ 

DÉLKA POVOLENÉ 
PRUŽINY (DVEŘE 

OTEVŘENY) 

DÉLKA NATAŽENÉ 
PRUŽINY (DVEŘE 

UZAVŘENY) 
6' - 5" 25" - 27" (635 mm - 

686 mm) 
63,5" – 65,5" (1613 mm - 

1664 mm) 
6' - 6" 25" - 27" (635 mm - 

686 mm) 
64" - 66" (1626 mm - 

1676 mm) 
7' - 0" 25" - 27" (635 mm - 

686 mm) 
67" - 69" (1702 mm - 

1753 mm) 
7' - 6" 27" - 29" (686 mm - 

737 mm) 
72" - 74" (1829 mm - 

1880 mm) 
8' - 0" 27" - 29" (686 mm - 

737 mm) 
75" - 77" (1905 mm - 

1956 mm) 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LAG SCREW - VRATOVÝ VRUT 5/16" x 1-5/8" 
REAR ANGLE... = ZADNÍ PODPĚRA ÚHELNÍKU  
(NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY) 
FRONT SHEAVE = ČELNÍ KLADKA 
COUNTERBALANCE CABLE = VYVAŽOVACÍ LANKO 
STEEL SHEAVE = OCELOVÁ KLADKA  
HEX NUT =  ŠESTIHRANNÁ MATICE 3/8-16 
EXTENSION SPRING = TAŽNÁ PRUŽINA 
"ROOM SIDE".... = SVORKA 6" AŽ 8"NAD LIŠTOU  
SE 3 OTVORY NA STRANĚ MÍSTNOSTI 
"JAMB SIDE" = SVORKA SE 3 OTVORY NA STRANĚ SLOUPKU  
HEX HEAD BOLT =ŠESTIHRANNÝ ŠROUB S HLAVOU 3/8-16  
SHEAVE FORK = TŘMEN KLADKY 
THE SPECIAL... = SPECIÁLNÍ POUTKO NA VŠECH  
LANKOVÝCH SVORKÁCH 
EYEBOLT...= ŠROUB S OKEM NEBO HÁK „S“ 5/16" x 3-3/4" 
"S" HOOK = HÁK „S“ 
3 HOLE... = KABELOVÁ SVORKA PRO 3 OTVORY 
SNUBBER CABLE... = JEDNOTKA TLUMICÍHO LANKA 
DŮLEŽITÉ! VIZ VAROVÁNÍ 
 

Umístěte šroub s okem (1) 5/16" - 18 x 3-3/4" a šestihrannou 
matici (1) 5/16" – 18 do zadní podpěry, 6" až 8" nad horizontální 
lištu. Natáhněte tlumicí lanko přes zadní podpěru a uvažte 
speciální uzel kolem svorky se třemi otvory na straně místnosti, 
jak je zobrazeno. Připevněte šroub s okem a svorku k zadní 
podpěře s šestihrannou maticí (1) 5/16" – 18. Zahákujte jeden 
konec tažné pružiny do oka šroubu. Protáhněte tlumicí lanko 
přes smyčku koncové pružiny a vystřeďte tažnou pružinu, pak 
čelní smyčku pružiny, natáhněte tlumicí lanko do napnutého 
stavu a uvažte speciální uzel kolem svorky se 3 otvory na straně 
sloupku. Připojte svorku se 3 otvory na straně sloupku poblíž 
stožárového úhelníku pomocí vratového šroubu (1) 5/16" x 1-
5/8". Jsou-li pružiny připojeny k zadní podpěře pomocí háků „S“ 
namísto šroubů s okem, pak bude svorka se 3 otvory na straně 
místnosti připojena k zadní podpěře pomocí strojního šroubu a 
matice. 
 
POZNÁMKA: Seřiďte napnutí tlumicích lanek. 
 
 
 

VÝSTRAHA 
NEPODAŘÍ-LI SE UZAVŘÍT HÁKY „S“ A ŠROUBY 
S OKEM, MŮŽE TO VÉST K VÁŽNÝM PORANĚNÍM 
NEBO USMRCENÍ, POKUD SE PRUŽINY UVOLNÍ. 
Zahákujte třmen kladky přes čelní smyčku tažné pružiny a 
připojte třmen kladky k zadní ocelové kladce 3" pomocí šroubu a 
matice (1) 3/8" -16 x 1-1/4". Protáhněte vyvažovací lanko přes 
čelní kladku okolo zadní kladky a uvažte speciální uzel kolem 
svorky se 3 otvory horizontálního úhelníku. Vložte jeden konec 
velkého háku „S“ do svorky se 3 otvory horizontálního úhelníku 
a druhý konec do druhé drážky horizontálního úhelníku. 
Uzavřete hák "S" a šroub s okem, aby se zabránilo uvolnění 
pružin(y). Opakujte totéž pro druhou stranu. 
DŮLEŽITÉ! Uzavřete hák "S" a šrouby s okem, aby se 
zabránilo uvolnění pružin. 
 
VÝSTRAHA 
NEBUDOU-LI INSTALOVÁNA TLUMICÍ LANKA, 
MŮŽE TO VÉST K VÁŽNÝM PORANĚNÍM NEBO 
USMRCENÍ, POKUD DOJDE KE ZLOMENÍ PRUŽINY. 
POZNÁMKA: Některá větší vrata  jsou vybavena 2 páry 
tažných pružin. Tlumicí lanko musí být instalováno na každé 
pružině. 
Seřiďte vyvažovací lanka tak, aby vytvořila napnutí pružiny o 1" 
až 2" (25 mm až 50 mm). Změřte délku povolené pružiny pro 
výšku vašich vrat a porovnejte s tabulkou. Délka pružiny musí 
být stejná u obou pružin, aby bylo zajištěno vyvážení vrat. 
Pečlivě odstraňte samosvorné kleště z horizontální lišty a sklopte 
vrata do uzavřené polohy. Jakmile jsou vrata uzavřena, změřte 
napnuté délku pružiny na obou stranách. Pomocí tabulky ověřte, 
zda délka pružiny při napnutí odpovídá správně výšce vašich 
vrat. 
POZNÁMKA: Může být nutné seřídit délku pružiny pro 
náležitou vyváženost vrat. 
Připevněte trvale vinylové těsnicí pásky k oběma sloupkům 
zárubně a příčnému trámci. Nyní zvedněte vrata a zkontrolujte 
jejich vyváženost. Jdou-li vrata jen ztěžka stáhnout dolů nebo se 
samovolně zvedají, seřiďte délku pružiny posunutím háku „S“ 
zpět (směrem k zadní podpěře) na jiný otvor ve vyztužujícím 
úhelníku. Jdou-li vrata jen ztěžka stáhnout dolů nebo se 
samovolně zvedají, seřiďte délku pružiny posunutím háku „S“ 
zpět (směrem k zadní podpěře) na jiný otvor ve vyztužujícím 
úhelníku. 
DŮLEŽITÉ! Při seřizování délky pružiny pro vyváženost vrat 
vždy vrata otevřete do zcela otevřené polohy a vraťte 
samosvorné kleště do horizontálních lišt pod dolními kladkami. 
Pokud se vrata stále nepohybují lehce, sklopte vrata do uzavřené 
polohy a znovu zkontrolujte následující položky: 
1.) Zkontrolujte vodorovnou polohu vrat. 
2.) Zkontrolujte vzdálenost mezi stožárovými úhelníky, která 
musí být šířka vrat plus 3-3/8" +1/4" -0". 
3.) Zkontrolujte vyvažovací lanka, zda mají stejné napětí – 
seřiďte je opětovným uvázáním speciálního uzlu. 
 
 

 
 
Natočte oko šroubu č. 6 do dřevěného sloupku přibližně 48" až 
50" (1220 až 1270 mm) od podlahy. Uvažte tažné lanko do oka 
šroubu a ke spodní konzole, jak je zobrazeno. 
 
 
 
 

TŘMEN KLADKY 

DESTIČKA S HÁKY 

OCELOVÁ KLADKA 

TLUMICÍ LANKA 

UVAŽTE TAŽNÉ LANKO NA 
KLADKU  

OKO ŠROUBU NA 8" AŽ 50" (1220 
až 1270 mm) OD PODLAHY 

TAŽNÉ LANKO 
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VÝSTRAHA! 
NEINSTALUJTE TAŽNÁ LANKA NA VRATECH 
S ELEKTRICKÝMI OPERÁTORY. DĚTI BY SE MOHLY 
ZAPLÉST DO LANKA A UTRPĚT ÚRAZ ČI USMRCENÍ. 
---------------------------------------------------------------------------- 
VÝSTRAHA! 
NEVKLÁDEJTE PRSTY ČI RUCE DO MEZER MEZI 
SEKCEMI VRAT PŘI JEJICH ZAVÍRÁNÍ, PŘEDEJDETE 
TAK VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ PRSTŮ. PŘI RUČNÍM 
PROVOZU VRAT VŽDY POUŽÍVEJTE TAŽNÉ LANKO 
NEBO STUPÁTKO ČI ZDVIŽNOU DESKU. 
 

 
 
 

Standardní stupátko či zdvižná deska – Zvedněte vrata do 
vyhovující pracovní výšky a připevněte je samosvornými 
kleštěmi k liště. Umístěte prostřední vlys na dolní sekci vrata. 
Použijte předvrtané otvory na spodku vlysu jako šablonu a 
vyvrtejte (2) otvory o průměru 7/32" (6 mm) naskrz sekcí. 
S pomocí předem vyvrtaných otvorů jako vodítka zvětšete 
otvory z vnější strany vrat na prům. 7/16" (11 mm) a přimontujte 
vnější a vnitřní stupátka či zdvižné desky k sekci pomocí (2) 
šroubů #8 x 1-5/8". 
POZNÁMKA: Neprovrtejte otvory naskrz vrat a nezvětšujte je 
na jejich vnitřní straně. 
 

 
 
   

Univerzální stupátko či zdvižná deska – Připojte stupátko ke 
vlysu nejblíže středu spodní sekce. Umístěte stupátko či 
zdvižnou desku přímo nad zachycovač těsnicí lišty. Použijte 
stupátko či zdvižnou desku jako šablonu, vyznačte umístění 
otvorů pro montáž na čele vrat. Vyvrtejte otvory o prům. 5/16" 
přes čelní stranu vrat a případně i přes izolaci, dbejte na udržení 
rovného vývrtu. Namontujte stupátko či zdvižnou desku zády 
k sobě, obkročmo nad vlysem. Zajistěte (2) vratovými šrouby a 
maticemi 1/4 x 2-3/4". 
 

 
in. – palce; min. = minimálně, max. = maximálně 
Standardní rukojeť pro zvedání či úchytné místo zámkové 
sekce – (POZNÁMKA: Vrata se zámkem na klíč nepotřebují 
tuto rukojeť pro zvedání.)  Zvedněte vrata do vyhovující 
pracovní výšky a připevněte je samosvornými kleštěmi k liště. 
Umístěte vnitřní prostřední vlys nebo požadovanou zvedací 
rukojeť na zámek (druhé) sekce vrat. Vyměřte 4 palce ode dna 
druhé sekce. Pomocí této míry jako vodítka určete polohu 
dolního otvoru zvedací rukojeti a udělejte značku na horním 
otvoru ve zvedací rukojeti. To vám dá min. 20 palců a max. 30 
palců mezi dolním bodem zvedací rukojetí / úchytným místem a 
středem horního bodu zvedací rukojeti / úchytného místa. 
V případě potřeby změny polohy posuňte horní zvedací rukojeť, 
abyste zůstali v rámci min. a max. rozměru. Provrtejte dva 
otvory o prům. 9/32" (8 mm) skrze sekci. Zvětšete otvory 
z vnější strany vrat na prům. 1/2" (13 mm). (POZNÁMKA: 
Neprovrtejte otvory naskrz vrat a nezvětšujte je na jejich vnitřní 
straně.) Smontujte vnější a vnitřní zvedací rukojeť / úchytná 
místa na sekci pomocí (2) vratových šroubů 1/4" x 2 1/2" a matic 
a (2) rozpěrek. 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
TYPICKÁ INSTALACE OPERÁTORA 
Pokud budete na vašich vratech instalovat elektrický operátor, 
následující informace vám pomohou zajistit řádnou funkci 
instalace vašich vrat a operátora. Obrázek 22  ukazuje typický 
prostředek spojení ramena operátora s operátorským sloupkem 
umístěným uprostřed horní sekce. 
TIPY PRO INSTALACI: 
1. Postupujte podle pokynů pro instalaci, dodaných spolu 
s operátorem. 
2. Posilte horní sekci podle doporučení výrobce před připojením 
operátora. 
3. Instalujte závěsnou kolejnici 1" až 1-1/2" (25 - 38 mm) nad 
vysoký oblouk horní sekce vrat. 
4. Namontujte operátor ke stropu, tak, aby byla zachována světlá 
výška 1" až 1" -1/2" (25 - 38 mm) mezi závěsnou kolejnicí a 

PROVRTEJTE SEKCI POMOCÍ 
VRTNÉ KORUNKY O PRŮM. 
7/32" (6 mm) 

POUŽIJTE PŘEDVRTANÉ 
OTVORY V PROSTŘEDNÍM 
VLYSU JAKO ŠABLONU PRO 
OTVORY STUPÁTKA / 
ZDVIŽNÉ DESKY 

DOLNÍ SEKCE 
(VNITŘNÍ) 

VNITŘNÍ STUPÁTKO / 
ZDVIŽNÁ DESKA

ŠROUBY (2) #8 x 1-5/8" 

ZVĚTŠETE OTVORY 
NA PRŮM. 7/16" (11 
mm).   

VE VNĚJŠÍ OMÍTCE 
PROVRTEJTE (2) OTVORY O 
PRŮM. 5/16" SKRZE ČELO DVEŘÍ 

UNIVERZÁLNÍ 
STUPÁTKO / 
ZDVIŽNÁ DESKA

DOLNÍ SEKCI 
(VNĚJŠÍ) 

ZAJISTĚTE (2) 
VRATOVÝMI ŠROUBY A 
MATICEMI 1/4 x 2-3/4" 

VNĚJŠÍ 
STUPÁTKO / 
ZDVIŽNÁ DESKA 

ZACHYCOVAČ 
TĚSNICÍ LIŠTY 

ZVĚTŠETE OTVORY VNĚJŠÍ 
SEKCE POMOCÍ VRTNÉ 
KORUNKY O PRŮM. 1/2" 
(13 mm) 

POUŽIJTE PŘEDVRTANÉ 
OTVORY V PROSTŘEDNÍM 
VLYSU JAKO ŠABLONU PRO 
OTVORY STUPÁTKA / ZDVIŽNÉ 
DESKY 

PROVRTEJTE SEKCI POMOCÍ 
VRTNÉ KORUNKY O PRŮM. 
9/32" (8 mm) 

PROVRTEJTE SEKCI POMOCÍ 
VRTNÉ KORUNKY O PRŮM. 
9/32" (8 mm) 

POZNÁMKA: Dveře se 
zámkem na klíč nepotřebují 
rukojeti pro zvedání či úchytná 
místa v zámkové sekci.

DOLNÍ SEKCE 
(VNITŘNÍ) 

VNITŘNÍ STUPÁTKO / 
ZDVIŽNÁ DESKA

ŠROUBY (2) #8 x 1-5/8" 

(2) 3/8" ID. X 1 7/8" 
ROZPĚRKA

(2) 1/4" X 2 1/2" vratové 
šrouby 

(2) matice 1/4" 

TYPICKÁ KONZOLA 
OPERÁTORA (DODÁVÁ 
SE S OPERÁTOREM) 

(STŘEDNÍ) 
SLOUPEK 
OPERÁTORA 

VIZ PODROBNÉ INFORMACE O INSTALACI VIZ PODROBNÉ INFORMACE O INSTALACI 

TYPICKÉ RAMENO OPERÁTORA (DODÁVÁ SE 
S OPERÁTOREM)

ŠROUBY (DODÁVAJÍ SE S OPERÁTOREM) 
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horní sekcí při úplném otevření vrat (závěsná kolejnice se bude 
svažovat směrem k zádi). 
 
VÝSTRAHA! 
OPERÁTOR MUSÍ BÝT TESTOVÁN V DOBĚ 
INSTALACE A POTÉ KAŽDÝ MĚSÍC, ABY BYLO 
ZAJIŠTENO, ŽE VRATA SE PŘEKLOPÍ NA KONTAKT 
S DESKOU 2 X 4 ULOŽENOU NAPLOCHO POD VRATY. 
NESPRÁVNÉ SEŘÍZENÍ OPERÁTORA MŮŽE VÉST 
K VÁŽNÝM PORANĚNÍM NEBO K USMRCENÍ. POKUD 
JE VÁŠ OPERÁTOR VYBAVEN FOTOELEKTRICKÝM 
SYSTÉMEM, JE TŘEBA JEJ OTESTOVAT SOUČASNĚ, 
ABY BYLO ZAJIŠTĚNO, ŽE SE VRATA NEZAVŘOU A 
ZAVÍRAJÍCÍ SE VRATA SE OTEVŘOU, JESTLIŽE 
SYSTÉM NARAZÍ NA PŘEKÁŽKU. NEPROVEDENÍ 
SEŘÍZENÍ OPERÁTORA MŮŽE VÉST K VÁŽNÝM 
PORANĚNÍM NEBO K USMRCENÍ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8000/8100/8200 
OMEZENÍ ZÁRUKY 

 
Výrobce ručí za garážová vrata 8000, 8100 a 8200 po dobu deseti (10) let od data instalace, pokud jde o rezivění sekce v 

důsledku praskání vrchního nátěru, tvoření vlasových trhlin nebo odlupování. Výrobce nahradí nebo obnoví (podle naší volby) 
kteroukoli vadnou sekci garážových vrat.  Tato záruka se nevztahuje na nátěry provedené po továrním nátěru. Platí další podmínky a 
výjimky obsažené v dohodě. 

Výrobce ručí za mechanické součásti garážových vrat a lišty, vyjma pružin, pokud jde o vady zpracování či materiálu po dobu 
deseti (10) let od data instalace. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Tato záruka se týká původního majitele domu, za předpokladu, že vrata budou instalována v místě jeho/jejího hlavního bydliště. 
Záruka není přenositelná.  Záruka se vztahuje pouze na soukromý majetek a neplatí pro komerční vlastnictví. 

Výrobce ručí za to, že každá součást vrat nepokrytá výše uvedenou omezenou zárukou bude prosta vad zpracování či materiálu po 
dobu JEDNOHO ROKU od data instalace. 

Výrobce opraví po upozornění takové nedostatky podle svého uvážení opravou, výměnou nebo proplacením původní nákupní 
ceny za každou vadnou součást. Tato záruka pokrývá pouze materiál a vylučuje veškeré jiné vzniklé poplatky. 

ŽÁDNÝ ZAMĚSTNANEC, DISTRIBUTOR NEBO OBCHODNÍ ZÁSTUPCE NENÍ OPRÁVNĚN MĚNIT VÝŠE 
UVEDENOU ZÁRUKU ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEBO POSKYTOVAT JAKOUKOLI DALŠÍ ZÁRUKU JMÉNEM VÝROBCE. 

Výrobce nebude odpovědný za jakékoli škody vyplývající nebo způsobené jeho výrobky z důvodu instalace, nesprávného 
uskladnění, neautorizovaných služeb, pozměnění výrobků, nedbalosti či zneužití nebo pokusu využít výrobky k jiným účelům, než je 
obvyklé upotřebení či jejich původně zamýšlené účely. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo jakákoli jiná poškození, 
jež jsou mimo kontrolu výrobce nebo přesahují náhradu součástí.  

TATO ZÁRUKA POKRÝVÁ VÝROBEK, JAK BYL DEFINOVÁN MAGNUSONOVÝM A MOSSOVÝM ZÁKONEM O 
ZÁRUCE.  ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ ČI SKRYTÉ (VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, ZÁRUKY  VHODNOSTI 
PRO URČITÝ ÚČEL) NEMOHOU PŘEKROČIT UPLATNITELNÉ ČASOVÉ OBDOBÍ UVEDENÉ VÝŠE. 

Reklamace na vady materiálu a zpracování kryté touto zárukou je třeba podat písemně u prodejce, od něhož byl výrobek 
zakoupen, a to v rámci záruční lhůty. Výrobce může buďto vyslat zástupce svého servisu anebo přijmout vrácený výrobek odeslaný 
k inspekci na náklady kupujícího. Pokud vykazuje výrobek podle posouzení výrobce vadný materiál nebo zpracování, bude vyměněn 
či opraven podle volby výrobce bez jakýchkoli poplatků kromě dopravy nebo práce na výměně z pověření.   

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY KUPUJÍCÍHO ZDE STANOVENÉ JSOU EXKLUZIVNÍ A JSOU NÁHRADOU ZA VŠECHNY 
JINÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY.  ZÁVAZKY VÝROBCE, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ DOHODY, OBČANSKÉHO PRÁVA ČI NA 
ZÁKLADĚ JAKÉKOLI ZÁRUKY VZNIKLÉ JINÝM ZPŮSOBEM, NESMĚJÍ PŘEKROČIT RÁMEC POVINNOSTI 
K OPRAVĚ ČI VÝMĚNĚ KAŽDÉHO VÝROBKU NEBO JEHO SOUČÁSTI (PODLE VOLBY VÝROBCE), U NICHŽ 
VÝROBCE ZJISTÍ VADDU MATERIÁLU NEBO ZPRACOVÁNÍ.  VÝROBCE NENESE ZÁVAZKY ZA NÁKLADY NA 
LIKVIDACI ČI INSTALACI ANI NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY 
JAKÉKOLI POVAHY. 

Tato záruka Vám dává specifická zákonná práva a můžete mít také další práva, jež jsou v každém státě odlišná.  Avšak některé 
státy nepovolují omezení předpokládané doby trvání záruky, ani výjimky nebo omezení náhodných či následných škod, takže výše 
uvedená omezení či výjimky pro Vás nemusejí platit.  

Vyžaduje se údržba popsaná v Pokynech pro údržbu a provádění nátěrů předem lakovaných ocelových vrat.  Pokud budete 
potřebovat dodatečnou kopii, obraťte se na svého místního autorizovaného distributora společnosti Wayne-Dalton.  

Výhradní dovozce pro ČR a SR je firma DOMO service, se sídlem v Hostivici. www.domoservice.cz 

INSTALUJTE ZÁVĚSNOU KOLEJNICI 
1" až 1-1/2" (25 - 38 mm) NAD DVEŘE 
PŘI JEJICH ÚPLNÉM OTEVŘENÍ 
(KOLEJNICE SE BUDE SVAŽOVAT) 

PŘIPOJTE KOLEJNICI 
OPERÁTORA BEZPEČNĚ 
K SEDLU PRUŽINY 

DŮLEŽITÉ! ÚHELNÍK 
MUSÍ BÝT PŘIPOJEN 
K ČLÁNKŮM RÁMU 

PŘIPOJTE OPERÁTOR KE 
STRPU POMOCÍ PERFOR. 
ÚHELNÍKU INSTALUJTE PŘEDNÍ ČÁST 

KOLEJNICE NAD VYSOKÝ 
OBLOUK 


