Инструкция по настройке
Налаштування

Регулировка петель только с помощью
специалистов, имеющих опыт в сфере
производства дверей.
Регулювання петель мають виконувати лише
спеціалісти з досвідом в сфері будівництва
дверей.

Регулировка прижима створки · Регулювання прижиму створки

Левостороннее
открывание
Лівостороннє
застосування

– 0,5

+ 0,5

Левостороннее
открывание
Лівостороннє
застосування

– 0,5

+ 0,5

Правостороннее
открывание
Правостороннє
застосування

– 0,5

+ 0,5

Регулировка по горизонтали · Регулювання по горизонталі

± 2,5 мм

Регулировка по высоте · Регулювання по вертикалі

+ 3 мм

– 2 мм

Правостороннее
открывание
Правостороннє
застосування

– 0,5

+ 0,5

Инструкция по настройке
Налаштування

Регулировка петель только с помощью
специалистов, имеющих опыт в сфере
производства дверей.
Регулювання петель мають виконувати лише
спеціалісти з досвідом в сфері будівництва
дверей.

Монтаж петли · Монтаж петлі

20 Nm

В стандартной комплектации петля Hahn Serie 60 AT
поставляется без элементов крепления. Элементы
крепления следует заказывать дополнительно.
Петля Hahn Serie 60 AT и элементы крепления оптимально подходят друг к другу. Обращаем внимание, что надлежащая функциональность обеспечивается только в случае применения оригинальных
компонентов. В случае применения изделий других
производителей, компания Dr. Hahn не несет никаких гарантийных обязательств.
Внимание: Hahn Serie 60 AT предлагается с центрами
поворота до 36 мм. В случае самостоятельного
увеличения центров поворота, продукт теряет
гарантию производителя.

У стандартній комплектації петля Hahn Serie 60 AT
поставляється без елементів кріплення. Елементи

кріплення слід замовляти додатково. Петля Hahn Serie
60 AT та елементи кріплення оптимально пасують

одне до одного. Звертаємо увагу, що належна функціональність забезпечується лише у випадку застосування оригінальних компонентів. У разі застосування

виробів інших виробників, компанія Dr. Hahn не несе
жодних гарантійних зобов’язань.

Увага: Hahn Serie 60 AT пропонується з центрами
обертання до 36 мм. У разі самостійного збільшення

центрів обертання, продукт втрачає гарантію виробника.
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Демонтаж на строительной площадке · Демонтаж на будівельному майданчику

