6. A disklok kormányzár
rendeltetésszerűen működik.
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DISKLOK KORMÁNYZÁR HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ ÉS GARANCIA JEGY

Amikor a zár megfelelően működik, a kulcs
háromnegyed fordulatot tesz meg. Így amikor csak
egy negyed fordulatot tud elfordulni, nagy
valószínűséggel
az
egyik
zár-lamella
a
zárszerkezetben el van csúszva. Ez nem jelenti a zár
meghibásodását, hanem ez az ilyen nagy biztonságú
zártípusok egyik jellegzetessége. A korrigáláshoz
olvassa el az alábbi útmutatót.

Irányelvek
Ez a tájékoztató minden információt tartalmaz az
Ön új disklok kormányzáráról, amire Önnek
szüksége van. Kérjük, figyelmesen olvassa el a
felhelyezési
útmutatót
mielőtt
megpróbálja
felhelyezni a disklok kormányzárat az autója
kormányára.
Használat előtt mindenképpen próbálja ki és ismerje
meg a zár mechanikának működését.
A következő útmutatás arra szolgál, hogy az Ön
segítségére legyen a disklok kormányzár helyes
felhelyezésében, de biztos lehet benne, hogy rövid
időn belül ön is tőkeletesen elsajátítja a rögzítés
helyes technikáját. Az útmutató feltételezi, hogy
autója rögzített helyzetben egy helyben áll, az
indítókulcs el van távolítva, az autó saját
kormányzára már rögzült mielőtt Ön a disklok
kormányzárat felhelyezné.

Eltávolítás
1. A biztonsági kulccsal nyissa ki a zárat,
miáltal a záró retesz kienged.
2. Emelje fel a záró kart, ügyelve, hogy a
szélvédőt ne érintse, majd húzza szét a
kormányzár két felét, és vegye le a
kormányról!
3. Még a disklok kormányzár nyitott
állapotában hajtsa le a záró kart a szállítási
helyzetbe, ezután zárja össze ismét a két
felet.

A disklok kormányzárba épített biztonsági zár többlamellás
mechanizmusú. Ezen
zár-lamellák
alkalmanként szétcsúszhatnak, elfordulhatnak a
helyükről, megakadályozva a kulcs megfelelő
behelyezését, miáltal a zár nem lesz nyitható. A
lamellák helyreigazításához helyezze be a kulcsot,
és forgassa oda-vissza, miközben enyhén befelé
nyomja. A lamellák vissza fognak rendeződni a
helyükre, és a zár nyitható lesz. SOHA NE
ERŐLTESSE A KULCSOT!
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYÉK KÖZÖTT SE
OLAJOZZA BE A ZÁRAT!
A biztonsági kulcs

Rögzítés
1. Nyissa szét a disklok kormányzár két felét a
tetejénél széthúzva!
2. Hajtsa ki a záró kart a szállítási helyzetből!
3. A
disklok
kormányzár
így
már
felhelyezhető. Helyezze a nyitott disklok
kormányzárat a kormányra - ügyelve, hogy a
szélvédőt ne érintse - ezután zárja össze a
két fél összenyomásával!
4. Hajtsa le a záró kart zárt állásba.
5. A záró reteszt tolja el a zár irányába
ütközésig, és a zár lenyomásával rögzítse a
záró reteszt.

Ha a kulcs nem nyitja a zárat

Sajátos tulajdonság
A felhelyezett disklok kormányzár lazán fogja
körül a kormányt, ami meglepőnek tűnhet.
Aggodalomra azonban semmi ok, a disklok sajátos
tervezése miatt forog el a kormányon, így nem lehet
általa az autó saját kormányzárát feszegetni,
erőltetni.

A biztonsági kulcs a legfontosabb eleme a
kormányzárnak, ezert a disklok cég a következőket
javasolja:
a, Először is ellenőrizze, hogy az összes kulcs
megfelelően nyitja a zárat!
b, Vegye le a biztonsági kódot tartalmazó
címkét a kulcstartóról, és őrizze biztonságos
helyen!
c, Ezután vegye le a kulcsokat a tartóról, és
mindig egymástól elkülönítve tárolja őket!
d, Amennyiben elveszített, vagy nem talál egy
vagy több kulcsot, pótkulcsot csak akkor
kaphat, ha birtokában van a biztonsági kód.

Pótkulcsok

Garancia

Pótkulcsok a disklok U.K.-tól szerezhetők be.
További részletekért hívja kereskedőjét!

A disklok mechanikai meghibásodás esetére a
vásárlás
napjától
számított
12
hónapos
garanciaidővel rendelkezik. Azon ritka esetben, ha
meghibásodást észlel a disklok kormányzárán, hívja
kereskedőjét! A garancia csak akkor érvényes, ha a
terméket az itt leírtaknak megfelelően használja, és
a vásárlás tényét igazolni tudja.

Kánikulában
Forró, napsütéses időjárásban, ha járműve a
közvetlen napsütésben parkol, a disklok
kormányzár meglehetősen felforrósodhat. Ezért azt
javasoljuk, hogy az ilyen napokon használjon az
első szélvédőn árnyékolót, miáltal csökkenthető a
probléma.

•

minden
garanciával
kapcsolatos
javítással, felülvizsgálattal, alkatrész
pótlással vagy cserével az importőrhöz
kell
fordulni
(Biró
Statika
Kft
www.disklok.hu )

Csak a lepecsételt GARANCIA jegy érvényes:

A disklok U.K. fenntartja a jogot, hogy a disklok
specifikációit bármikor megváltoztassa, hogy a
támadási tesztek kritériumainak folyamatosan meg
tudjon felelni.
Ne felejtse biztonságosan tárolni a használaton
kívüli disklok kormányzárat!

Dátum: …..........…....................

Garanciával kapcsolatos fontos információk:
•
Zárcímke meglazulása
A zár körüli címke használat során meglazulhat.
Amennyiben ezt észleli, a zár háromnegyed részéig
benyomott állapotában a zárszerkezet hátoldalán
lévő kis nyíláson keresztűl a csavart meg kell húzni.
Ügyeljen, hogy ne húzza túl a csavart!

•

•
Tárolás
A használton kívüli disklok kormányzárat tárolja a
csomagtartóban!

•

a garancia nem érvényesíthető elvesztett,
megrongált vagy eltört kulcs és alkatrészek
esetén
a kereskedelmi egységekben vásárolt
disklok
kormányzárat
az
eladó
kiskereskedelmi egység. 3 munkanapon
belül köteles kicserélni a következő
esetekben: hiányos csomagolás; hibás vagy
sérült termék; nem működő termék; Minden
egyéb esetben és 3 munkanapon túl a
garanciát a forgalmazó Biró Statika Kft
biztosítja.
Magyarországon
kulcs
másolására
lehetősége kizárólag a forgalmazónak (Biró
Statika Kft.) van jogosultsága
meghibásodott kormányzár esetén sem a
forgalmazónak sem az értékesítőnek nem áll
módjában a helyszínre való kiszállás vagy
helyszíni
javítás,
szerelés,
mentés,
hibaelhárítás

p.h.

Aláírás: …..........…....................

Garancia érvényesítése: Biró Statika Kft (www.disklok.hu)
2131 Göd, Mihácsi Gy.u.6

