Montagem - Lado Interno

Back set

Termo de Garantia

A
Guia da haste interna
Atenção: posicione o furo
da maneira desejada

Parabéns!
A Yale La Fonte está cada vez mais voltada para segurança,
durabilidade, confiabilidade e sofisticação. Tudo isso representa,
mais que simples características, um grande investimento.
A Yale La Fonte Sistemas de Segurança Ltda. garante o
funcionamento dos puxadores por ela fabricadas e
comercializadas contra defeitos de fabricação por um período de
5 (cinco) anos e garante a qualidade dos acabamentos CR e CRA
por um período de 2 (dois) anos, contados à partir da data de
emissão da nota fiscal da compra do produto.

Parafuso da
guia interna
X

A. Coloque a guia da haste interna sobre o furo na barra do puxador;
B. Fixe a haste interna utilizando o parafuso da guia interna com uma
chave Phillips (não inclusa no conjunto);
C. Repita o processo para a outra extremidade do puxador;
D. Encaixe a haste interna na guia instalada no processo anterior;
E. Ajuste a haste para que os furos fiquem alinhados;

Em instalações onde o puxador é montado ao lado de um cilindro
conforme a figura acima, recomendamos que a medida “X” seja
suficiente para que a mão não bata no puxador quando a chave
do cilindro for utilizada.

B

Produtos instalados em locais públicos e/ou coletivos terão suas
garantias de funcionamento e acabamento reduzidas para 1
(um) ano.
Se, durante os períodos determinados pela garantia, o produto
apresentar qualquer defeito de funcionamento e/ou
acabamento, o mesmo deverá ser encaminhado ao Atendimento
a cliente La Fonte, juntamente com a respectiva nota fiscal de
compra, para que possa ser feita a análise e eventual reparo,
quando necessário, dentro dos termos aqui determinados.

Informações
A garantia não se aplica a quaisquer defeitos alheios à fabricação,
tais como:

Porta
Para maiores informações dispomos de:
Furo para
fixação
c/ parafuso
tipo Allen
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Puxador
interno

F. Repita o processo para a outra extremidade do puxador;
G. Encaixe o puxador interno montado nos fixadores em “V”
instalados anteriormente na porta;
H. Fixe o puxador interno utilizando os parafusos e a chave tipo
Allen (inclusa no conjunto);
I. Repita para a outra extremidade.
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externo
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·Não cumprimento das orientações de instalação, manutenção e
limpeza;
· Tentativas de arrombamento;
·Perda de peças e/ou componentes;
·Reparos ou intervenções executadas por terceiros;
·Uso de peças não originais adaptadas ao produto;
·Desgaste natural devido ao uso;
·Danos causados por maus tratos;
·Aplicação de tintas, solventes, fitas ou materiais adesivos sobre
o acabamento;
·Exposição a ambientes corrosivos.
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Montagem do Puxador Modelo Tubular
A La Fonte desenvolveu este manual de instalação para auxiliar
durante a montagem do puxador modelo Tubular.
Antes de iniciar a montagem:
1. Verifique se o conjunto conta com todos os itens necessários.
2. Faça a furação na porta de acordo com o tamanho do puxador
adiquirido (veja o quadro abaixo).
3. Preste atenção para qual lado será o interno, para que os
parafusos de fixação finais não fiquem expostos ao lado externo.
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A

C

Barra do puxador

Porca

Parafuso central
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Guia externa para parafuso
central (2 unid.)

A. Coloque a haste e a guia do parafuso central sobre o furo
na barra do puxador.
B. Rosqueie o parafuso central na barra do puxador;
C. Repita o processo para a outra extremidade do puxador;

F. No lado interno, coloque outro anel de borracha;
G. Rosqueie o fixador em “V” no parafuso central;
H. Rosqueie a porca no parafuso central;
I. Repita para a outra extremidade;
J. Verifique se a fixação do puxador está bem firme
(detalhe).

Haste interna com furos para
fixação (2 unid.)
8

3

Guia em “V”

Guia para haste interna
(2 unid.)

Parafuso da guia interna e
porca (2 unid. Cada)
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Anel de borracha

Haste externa
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B

D

Puxador externo
montado
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Anel de borracha

Haste externa (2 unid.)

Anel de borracha (4 unid.)
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Parafuso Allen (2 unid.)
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Barras do puxador
(2 unid.)

Furo na porta

11 Chave tipo Allen (1 unid.)
Necessário chave tipo Phillips

Guia em “V” (2 unid.)
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Parafuso central (2 unid.)

PUXADOR

FURAÇÃO

031

200mm

061

300mm

091

600mm

121

900mm

Ø para furar = Ø5,5 a Ø6,5

Porta

D. Posicione o anel de borracha sobre o furo na porta e
encaixe o puxador externo montado no processo anterior;
E. Repita para a outra extremidade;
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Imagem do puxador externo montado na porta.
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