
       

H Felhasználási javaslat

Jobbosról balosra csapda átfordítással átállítható.
 A  Midi  8-C88 Hengerzárbetétes  biztonsági  bevésőzár  bejárati  épületajtók  bezárására 

alkalmas. 
Biztonsági fokozat: 4 (MSZ 528-78).

Kivitel: előlap és szekrény: horganyzott
 A  Midi  8-C90 Hengerzárbetétes  biztonsági  bevésőzár  bejárati  épületajtók  bezárására 

alkalmas.
Biztonsági fokozat: 4 (MSZ 528-78).

Kivitel: előlap és szekrény: horganyzott
 A MIDI 8-N Normál kulcsos bevéső ajtózár átmeneti épületajtók bezárására alkalmas.

                              Biztonsági fokozat: 2 (MSZ 528-78).
Kivitel: előlap és szekrény: horganyzott

 A Midi 8-W  bevéső ajtózár WC és fürdőszobaajtók bezárására alkalmas. 
Biztonsági fokozat: 2 (MSZ 528-78).

Kivitel: előlap és szekrény: horganyozott
 A Midi 8 C88; N; W zárak az ÖNORM B5350 sz. szabvány előírásait is teljesítik.
 A zár maximum 100 kg tömegű ajtószárny számára alkalmas.

Műszaki feltételek száma: MF 238-04
Karbantartás

 A zár működő felületeit évente kenni kell.
 Az ajtó festésekor nem szabad a zárat lefesteni!

JÓTÁLLÁSI JEGY
Az  EURO-ELZETT  Kft.  a  termékére  5  éves  jótállást  vállal,  továbbá  gondoskodik  a 
csereszabatosságról  5  évig.  A vásárló  jótállási  jogait  ezen  jótállási  jegy  és  a  vásárlási  számla  
együttes bemutatásával érvényesítheti.
Kérjük, követelje meg az eladótól a pontos adatok rögzítését a számlán (dátum, típus). A jótállás  
ideje a vásárlás napjával kezdődik.
A jótállási felelősségünk megszűnik, ha az utasítástól eltérő kezelés hibát okoz.
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RO Propunere de utilizare

Limba este reversibila
 MIDI 8-C88 Broasca ingropata de siguranta cu cilindru poate fi utilizata pentru incuierea usilor  

de itrare ale cladirilor.
Grad de siguranta: 4 ( MSZ 528-78 )STANDARD MAGHIAR

Aspect: placa frontala si carcasa: zincat 
 MIDI 8-C90 Broasca ingropata de siguranta cu cilindru poate fi utilizata pentru incuierea usilor  

de intrare ale cladirilor.
Grad de siguranta: 4 ( MSZ 528-78 )STANDARD MAGHIAR

Aspect: placa frontala si carcasa: zincat 
 MIDI 8-N Broasca ingropata cu cheia poate fi utilizata pentru incuierea usilor  interioare ale 

cladirilor.
Grad de siguranta: 4 ( MSZ 528-78 )STANDARD MAGHIAR

Aspect: placa frontala si carcasa: zincat 
  MIDI 8-W Broasca ingropata poate fi utilizata pentru incuierea usilor de baie si toalete.

Grad de siguranta: 4 ( MSZ 528-78 )STANDARD MAGHIAR
Aspect: placa frontala si carcasa: zincat 

 MIDI 8 C88 ( N, W ) Broasca indeplineste si standardele ÖNORM B 5350.
  Broasca este corespunzatoara pentru o usa cu masa de max 100 kg.

Norma tehnica: MF 238-04
Intretinere

  Suprafetele de utilizare ale broastei trebuie unse anual.
 La vopsirea usii nu este permisa vopsirea broastei.

Certificat de garantie
EURO-ELZETT srl garanteaza produsul sau pe o perioada de 5 ani. De asemenea asigura 
schimbalitatea timp de 5 ani. Va puteti exercita dreptul la garantie prin prezentarea alaturata a 
acestui certificat de garantie si a facturii. Va rugam sa cereti vanzatorului inregistrarea exacta a 
datelor pe factura ( data, tipul ). Termenul de garantie incepe de la data cumpararii. Garantia se 
anuleaza daca defectiunea produsa se datoreaza unei utilizari diferite de cea indicata in 
instructiuni.

Contine

Broasca               contraplaca 1 cheia ( N )

 D Verwendungsvorschlag

Die Falle kann mit Umdrehung von rechts nach links umgestellt werden.
 Das  MIDI 8-C88 Einstemmschloss  für  Profilzylinder  ist  zum Schließen  von  Eingangstüren 

geeignet.
Sicherheitsgrad: 4 (MSZ 528-78)

Ausführung: Stulp und Schlosskasten verzinkt
  Das MIDI 8-C90 Einstemmschloss  für  Profilzylinder  ist  zum Schließen  von Eingangstüren 

geeignet.
Sicherheitsgrad: 4 (MSZ 528-78)

Ausführung: Stulp und Schlosskasten verzinkt
 Das MIDI  8-N Einstemmschloss  mit  Buntbartschlüssel  ist  zum  Schließen  von 

Zimmerinnentüren geeignet.
Sicherheitsgrad: 2 (MSZ 528-78)

Ausführung: Stulp und Schlosskasten verzinkt

 Das MIDI 8-W Einstemmschloss ist zum Schließen von WC-Türen geeignet.
Sicherheitsgrad: 2 (MSZ 528-78)

Ausführung: Stulp und Schlosskasten verzinkt
 Die MIDI 8 C88; N; WC Schlösser erfüllen auch die Vorschriften der ÖNORM B5350.
 Das Schloss ist zum Schließen von Türen bis 100 kg geeignet.

Technischen Bedingungen siehe: MF 238-04
Wartung

 Die beweglichen Teile des Schlosses müssen jährlich geschmiert werden.
 Beim Anstreichen der Tür darf das Schloss nicht mit Farbe in Berührung kommen!

GARANTIESCHEIN
Die Firma Euro-Elzett Kft. übernimmt für ihr Produkt eine Garantie von 5 Jahren, sorgt weiterhin 5 
Jahre  lang  über  die  Austauschbarkeit  des  Produktes.  Sie  können  Ihr  Garantierecht  mit  der  
gemeinsamen Vorlage des Garantiescheines und der Kaufrechnung geltend machen.
Bitte, fordern Sie vom Verkäufer die Festlegung der genauen Angaben auf der Rechnung (Datum, 
Typ). Die Garantiezeit beginnt ab dem Tag des Kaufes.
Unsere  Gewährleistung  besteht  nicht  mehr,  wenn  der  Fehler  durch  die  von  der  Anweisung  
abweichenden Behandlung verursacht wird.
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CZ Návod k použití

Zámek lze změnit z pravého na levý otočením střelky.
 Midi 8-C88  Zadlabací  zámek na vložku Midi 8-C88 je vhodný pro bezpečnostní  a vstupní 

dveře do bytů i domů.
                                     Bezpečnostní třída 4 (dle maďarské normy MSZ 528-78)

               Vzhled – čelní lišta a schránka zámku – pozink
 Midi 8-C90  Zadlabací  zámek na vložku Midi 8-C90 je vhodný pro bezpečnostní  a vstupní 

dveře do bytů i domů.
                                    Bezpečnostní třída 4 (dle maďarské normy MSZ 528-78)

               Vzhled – čelní lišta a schránka zámku – pozink
 Midi 8-N Zadlabací zámek na klíč je vhodný pro vnitřní dveře.
                                    Bezpečnostní třída 2 (dle maďarské normy MSZ 528-78)
                                    Vzhled – čelní lišta a schránka zámku – pozink
 Midi 8-W Zadlabací zámek WC je vhodný pro dveře do koupelen a WC.
                                   Bezpečnostní třída 2 (dle maďarské normy MSZ 528-78)

              Vzhled – čelní lišta a schránka zámku – pozink
 MIDI 8 C88, N, W rovněž plně odpovídá požadavkům rakouské normy ONORM B5350.

 Zámky jsou vhodné pro dveře o váze max.100 kg.
Technické podmínky: MF 238-04

 Pro otočení střelky, po sejmutí plastového kroužku z tyčového nosiče střelky, zatlačte 
střelkuza čelní lištu a zde ji otočte. Pak ji uvolněte a na její tyčový nosič znovu nasaďte 
plastový kroužek.

Údržba
 Pohyblivé části zámku je třeba jednou ročně namazat.
 Při natírání dveří je nutné nenatírat čelní lištu zámku.

Garanční certifikát
Euro-Elzett zajišťuje záruku v délce 5 let na tento výrobek. Mimo to garantuje provozuschopnost 
v délce 5 let. Toto právo na záruku musí být doloženo fakturou předloženou při požadavku o 
záruční opravu nebo službu. Ujistěte se o správnosti údajů na faktuře (datum, typ výrobku). Záruka 
začíná dnem prodeje. Naše odpovědnost za záruku nevznikne pokud je vada způsobena 
nedodržením tohoto návodu k použití.
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