
          
 
 

ŞERİT BARİYER MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU 
Değerli Müşterimiz, 
TOREKS® marka tescilli ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuzun tamamını ürününüzü monte etmeden ve 
kullanmadan önce dikkatle okumanızı rica ediyoruz. 
MONTAJ  : 
1. Ürününüz taban, taban kapağı ve gövde borusu olmak üzere toplam üç parça olarak demonte şeklindedir (Resim-1). 
Şeridin sarılı olduğu mekanizma her bir gövde borusuna monte edilmiş haldedir. 
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2. Gövde borusu altındaki cıvatayı sökünüz (Resim-2). Civatayı tabanın alt kısmından geçirip taban kapağını üzerine 
yerleştiriniz. (Resim-3). Gövde borusunun alt kısmını cıvataya tutturunuz. Ürünü ters çevirip anahtarla (No:19) civatayı sıkınız. 
(Resim-4).(AŞIRI GÜÇ UYGULAMAYINIZ. AKSİ TAKTİRDE BORU ALTINDAKİ SOMUN KISMININ BOZULMASINA 
SEBEP OLABİLİRSİNİZ) 

KULLANIM, BAKIM, NAKLİYE VE ONARIMDA UYGULANMASI GEREKEN KURALLAR : 
 1. Bu ürün iç mekanlarda kullanıma uygundur. Dış mekanlarda kullanılması halinde dış ortam koşulları (yağmur, kar ve 

güneş) ürünün kısa sürede özelliklerini kaybetmesine sebep olabilir. 
 2. Ürünün şerit boyu en çok 2,30 metre açılabilmektedir. Daha fazla çekilmesi halinde mekanizmanın kırılmasına neden 

olunarak şeridi geri toplamaz hale gelmesine sebep oluna bilinir. 
 3. Şerit gerili halde iken birden bırakılmamalıdır. Aksi halde şerit ucundaki takma aparatının hasar görmesine neden olunarak 

ürünün kullanılmaz hale gelmesine sebep olunabilinir.  
 4. Şeridin birden bırakılarak yaralanmalara ve şerit ucu plastiğinin kırılmasına sebebiyet verilmemesi için şeridin yavaş bir 

şekilde toplanması maksadıyla mekanizmada fren sistemi bulunmaktadır. Şeridin yavaş toplanması herhangi bir arızadan değil 
fren sistemindendir. 
5. Kuru/çok az nemli microfiber bezle ürünün temizliği sağlanmalıdır. Ürün üzerinde oluşabilecek lekeler çok az nemli bez 
kullanılarak temizlenebilir. Deterjan, vb. kimyasal temizleyici kullanılması ürün özelliğinin kaybolmasına sebep verebilir. 

 6. Ürün taşıma ve depolama sırasında yeterli koruma altına alınmalı ve darbelerden korunmalıdır. Nemli yerlerden 
kaçınılmalıdır. 

 7. Şerit ucundaki takma aparatı, şeridin çıkarılmasını önleyen kilit sistemine sahiptir (Resim-5). Kullanım esnasında 
kilitlenmesi tavsiye olunur. 

 8. Şeridin sarılı olduğu mekanizmanın sökülmek istenmesi halinde; mekanizmanın sadece en alt sırasındaki dört adet vida 
sökülerek (Resim-6) mekanizmanın yukarıya doğru çekilmesi gerekmektedir (Resim-7). 
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GARANTİ  : 
Ürünlerimizdeki garanti, olası üretim hatalarını kapsamakta olup, kılavuzda yer alan; montaj, kullanım, bakım, nakliye ve 
onarımda belirtilen hususlara uyulmaması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalır. 
YEDEK PARÇA : 
Ürüne ait yedek parçaların firmamız tarafından satışı yapılmakta olup firmamız iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
İhtiyacınıza uygun diğer model ve değişik uygulamalar için lütfen arayınız. 
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