
Wybrane pozycje z oferty
1 segmentowe bramy garażowe GERDA z opcją do zdalnego otwierania/ 

zamykania bramy przy pomocy napędu GERDA T-SKY. Wybrane typy
i wzory drzwi dostosowane do kolorystyki bram. Szczegółowe informacje 
na: www.gerda.pl.

2 drzwi do domów oraz wejściowe do mieszkań, w tym przeciwpożarowe
i przeciwpożarowo - dymoszczelne. W zależności od potrzeby bezpieczeństwa 
oferowane są drzwi o zwiększonej odporności na włamanie, w różnych 
klasach: 1 - 4 wg obowiązującej normy PN-ENV 1627 (klasa 4 oznacza 
najwyższą odporność na włamanie).

3 atestowane zamki drzwiowe nawierzchniowe
4  standardowe zamki drzwiowe nawierzchniowe
5 atestowane zamki drzwiowe wpuszczane
6 standardowe zamki drzwiowe wpuszczane
7 atestowane anty włamaniowe tarcze drzwiowe GERDA TD 1000
8 atestowane wkładki bębenkowe cylindryczne i profilowe
9 standardowe wkładki bębenkowe cylindryczne i profilowe

10 atestowane kłódki systemu HSS
11 standardowe kłódki serii KMT i KMZ

Segmentowa brama garażowa w wersji z napędem Różne wersje paneli i kolorystki

We also offer
1 GERDA Sectional garage doors with the option for remote open / close 

the gate with a drive GERDA T-SKY. Selected types and designs Gerda 
doors customized to the color of the gates. Detailed information: 
www.gerda.pl

2 external doors to the houses and entrance to flats, including anti fire
and smoke-tight. Depending on the threat,offered doors are with increased 
resistance to burglary in different classes (1-4 according to applicable 
standard BS EN 1627) - Class 4 means the highest resistance to burglary.

3 certified surface mounted door locks
4  standard surface mounted door locks
5 certified mortice door locks
6 standard mortice door locks
7 certified burglar resistant handle sets GERDA TD 1000
8 certified lock cylinders
9 standard lock cylinders
10 certified GERDA HSS padlock rangę
11 standard KMT and KMZ padlock rangę
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Drzwi wejściowe do mieszkań oraz zewnętrzne do domów
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B b i S p a H H b i e  n p o A n o j K e H M H
1 ceKU,MOHHbie rapa>KHbie Bopoia GERDA c B03MO>KHOCTbK) AMCTaHU,MOHHor<

OTKpbiBaHMa / 3aKpbiBaHua bopot c noMOLąbK) npMBOfla GERDA T-SKY.
Bbi6paHHbie Ti/iribi u MOfleni/i ABepeń GERDA aAarm/ipoBam-ibie k u,BeTOM 
BopoT. rioApoÓHaa u HcjDopMapi/ia Ha: www.gerda.pl

2 Hapy>KHbie BXOAHbie Asepi/i aa  ̂Aomob m KBapn/ip, b tom h norie 
npoTMBono>KapHbie u npoTi/iBOAbiMHbie Asepi/i. B 3aBMCMMOCTM ot 
onacHOCTM, npeAnaraeM Asepi/i c noBbiLiieHHOM ycTOMHi/iBOCTbK) k B3JiOMy 
B pa3HblX Knaccax (1 - 4 B COOTBeTCTBMM C A6MCTByK)LAMM CTaHAapTOM 
PN-EN 1627) - KJiacc 4 o6o3HanaeT caMyK) BbicoKyK),ycTOMHMBOCTb 
K B3J10My.

3 cepTMctDMU,npoBaHHbie HaKJiaAHbie AsepHbie 33 mkm

4 CTaHAapTHbie HaKJiaAHbie AsepHbie 33mkm
5 cepTMctDMU,npoBaHHbie Bpe3Hbie AsepHbie 3 3 mkm
6 CTaHAapTHbie Bpe3Hbie AsepHbie 33mkm
7 cepTMctDMU,npoBaHHaa npoTMBOB3JioMHaa cńypHMTypa GERDA TD1000
8 CepTMcjDMU,MpOBaHHbie npOCtDMJIM M MexaHM3Mbl U,MJ1MHAPHHeCKMe
9 CTaHAapTHbie npoctDMJii/i u MexaHM3Mbi u,MJiMHAPMHecKne
10 arrecTOBaHHbie HaBecHbie 33mkm ci/ioreMbi HSS
11 CTaHAapTHbie HaBecHbie 33mkm ceprn/i KMT KMZ

G ER DA CL ©  HSS 531 Z ©  HSS 632 Z ®  K M Z ©
ZA S A D Y  G W ARANCJI w
Producent udziela gwarancji od daty zakupu wyrobu, na okres podany w karcie kodowo-gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji (tzn. zwyczajowo 
przyjętymi normami użytkowania tego typu wyrobów) lub złego montażu. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad powstałych z przyczyn tkwiących w wyrobie, producent zapewnia dokonanie 
(na terytorium RP) bezpłatnej naprawy, a jeżeli nie jest to możliwe, wymianę wyrobu na nowy. Reklamację należy zgłaszać w punkcie zakupu, a tylko w szczególnych przypadkach (np. likwidacja sklepu), 
bezpośrednio do producenta. Koszty przesyłki zostaną niezwłocznie zwrócone po uznaniu zasadności reklamacji. Termin naprawy wyrobu wynosi 14 dni, przy czym może on ulec wydłużeniu o czas 
niezbędny na dostarczenie i odbiór wyrobu z miejsca naprawy. Uwaga! Do wyrobu dołączona jest karta kodowo-gwarancyjna (znajduje się ona wewnątrz opakowania wkładki cylindrycznej GERDA RIM). 
Na karcie, wkładce cylindrycznej oraz podstawie zamka naklejone są hologramy o tych samych numerach. Identyfikują one wyrób i gwarantują, że został wyprodukowany przez firmę GERDA. Zniszczenie 
hologramu powoduje utratę gwarancji!
DO R A B IA N IE  KLU CZY
Dorabianie kluczy tylko w punktach autoryzowanych GERDA po okazaniu karty kodowo-gwarancyjnej oraz fabrycznie numerowanego klucza. Wykaz autoryzowanych punktów dorabiania kluczy można 
uzyskać; Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa, tei. (22) 329 10 30; fax (22) 329 10 94; e-maii: gerda.bh@gerda.pi; www.gerda.pi; a d res  do  k o re s p o n d e n c ji: S oko łó w , ul.S o k o ło w s k a  49, 05-806 K om orów .

KM T ©  KM Z ©

TERMS AND CONDITIONS
Manufacturer will guarantee the product from the datę of purchase for a period stated on the Guarantee/Code Card. Faults resulting from inappropriate use (i.e. what is deemed to be a normal practice 
when using this type of product) orfaulty installation are not covered by the manufactureńs warranty. Faults resulting from defective materials or bad workmanship will be rectified by the manufacturerfree 
of charge or replaced if they cannot be repaired. Faults should be reported at the place of purchase, or - under special ci rc urn stan ces, i.e. if the retail outlet no longer exists directly to the manufacturer. 
Transport costs will be fully refunded upon acceptance of manufactureńs responsibility for the fault. Faulty product will be repaired within 14 days from receipt, please allow extra time fordelivery and 
collection form the workshop. NB: each product is accompanied by a warranty card (inside the GERDA RIM cylinder packaging). Holograms on the card, the lock and the rim cylinder contain a uniąue 
number identifying the product and certifying that it has been manufactured by GERDA. Damage or loss of the hologram renders the warranty invalid.
KEY CUTTING
Additional keys can be obtained only at GERDA authorized outlets upon presentation of the warranty card and an original key. Complete list of authorised outlets is available from:
Greda Sp. z o.o., Customer Services Office, te!.+48(22) 329 10 30, fax+48 (22) 329 10 94, e-maii: gerda.bh@gerda.pl; www.gerda.pl; c o rre s p o n d e n c e  a dd re ss : S oko łó w , u l.S o k o ło w s k a  49, 05-806 
K o m o ró w ; P o land  
nPA B M JlA  TAPAHTMM
ripon3BOAHTejib npeAOCTaBJifleT rapaHTHfo (ot ąaTbi noKynKH H3AejiHfl) Ha cpoK, yKa3aHHbin b KOAOBO-rapaHTHHHOH KapTe. rapaHTHH He pacnpocTpaHfleTCfl Ha ąecńeKTbi CB33aHHbie c HenpaBHJibHOH 
3KcnjiyaTau,nen v\m moht3>kom 3aMKa. B anynae o6Hapy>KeHnyi b nepnoA rapaHTHH AecfieKTOB, bo3hhkluhx c npnnhh HeKanecTBeHHOH npoAyKU,nn, npon3BOAHTejib o6ecneHHBaeT 6ecnjiaTHbiH rapaHTHHHbin 
peMOHT, a npn h6bo3mo>khocth ero ycTpaHeHHfl -  npoAyKT 3aMeHfleTCfl Ha HOBbin. PeKJiaMau,H3 A°-n>KHa 6biTb peajiH30BaHa b nyHicre noKynKH u TOJibKO b HCKJifOHHTejibHbiH cjiyHayix (h. JiHKBHAau,H3 nyHicra 
noKynKn) HenocpeACTBeHHO y npon3BOAHTejifl.B anynae npn3HaHH^ npaBHJibHOCTH peKJiaMau,nn, pacxoAbi no nepecbuiKe noKpbiBaeT npon3BOAHTejib. CpoK peMOHTa H3Aejin^ BbmocHT 14 Aneil, npHHÓM 
MO>KeT oh yAJiMHMTbCfl o Heo6xc>AHMoe BpeMfl npeAycMOTpeHHoe Ha AOCTaBKy u npweM cpa3y >xe nocjie peMOHTa. BHHMaHHe! K H3Aejinfo AOJi>KHa 6biTb npmio>KeHa KOAOBO-rapaHTHHHayi KapTa (HaxoAHTC3 
OHa BHyTpw ynaKOBKH u,miHHApnHecKoro BKJiaAbiLua GERDA RIM). Ha KOflOBO-rapaHTMMHOM KapTe, pmiHHApe 3aMKa u Ha 3aMKe, u HaxoAHTbC3 rojiorpaMMHbm 3HaK, o Tex >xe caMbix HOMepax. 
rojiorpaMMHbiil 3H3K HAeHTHcf)HLJ,npyeT H3Aejine u noatbep>KAaeT npon3BOACTBO H3Aejin^ cf)npMOH GERDA. YcjioBHeM npnH3Tnyi peKJiaMau,nn, s\& ns\& xcs\ npeACTaBJieHHe KOAOBO-rapaHTHHHoil KapTbi 
npmio)KeHHOH k 3aMKy. rioBpe>KAeHne rojiorpaMMHoro 3HaKa Bbi3biBaeT noTepro rapaHTHH.
M3rOTOBJlEHME KJ1K5HEM
l/l3roTOBJieHHe Konnil loifonen AeJiaeTC^ TOJibKO b aBTopH30BaHHbix tohKax GERDA h TOJibKO no npeAtyiBJieHHfo KOAOBO-rapaHTHHHOH KapTbi h cf)a6pHHHO HyMepoBaHHoro KJifona.
CnncoK aBTopH30B3HHbix TOHeK H3roTOBJieHH3 KJifoneH mo>kho nojiyHHTb: GERDA Sp. z o.o., ocjDHC Warszawa, Teji.: +48 22 329 10 30, cfjaKC +48 22 329 10 94, e-mail: gerda.bh@gerda.pl; www.gerda.pl; 
aflpec f lrm  KoppecnoHfleHmm: S o ko łó w , u l.S o k o ło w s k a  49, 05-806 K om orów , P o land.

KONSERW ACJA W KŁADKI ZAMKA

Konserwować najlepiej preparatem GERDA 
do konserwacji wkładek i zamków dostępnym 
w powszechnej sieci sprzedaży. Przy intensywnej 
eksploatacji lute bezpośrednim oddziaływaniu 
atmosferycznym konserwować raz na kwartał, 
w pozostałych przypadkach dwa razy do roku.

Nie sm arować!

MAINTENANCE OF THE LOCK'S INSERT

Maintain preferably GERDA preparation 
for maintenance cylinders and locks available 
the generał distribution network. When intensive 
use or direct atmospheric effects maintain once 
a guarter in other cases twice a year.

Do not lubricate! He CMasbiBaTb

KOHCEPBALIMfl IJMJIMHflPOB M 3AMKOB
r\OHcepBHpoBaTb JiyHLue Bcero npenapaTOM GERDA 
flJlfl CM33KH U,HJ1HHflpOB H 38MK0B flOCTynHbiM BO 
Bceo6Lu,eH ceTH npofla>KH. ilpn hht6hchbhoh 
3KcnjiyaTau,HH hjih npyiMOMy aTMOccjiepHOMy 
B03fleHCTBHfO, CMa3blBaTb OflHH pa3 B KBapT3J1, 
b ocTajibHbix cjiyHayix flBa pa3a b rofl.

M.23.075 (01)
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GERDA TYTAN Z £-1
Instrukcja montażu

Zamek drzwiowy nawierzchniowy 
z pokrętłem, alarmem i łańcuchem 

GERDA TYTAN ZE-1
PRZEZNACZONY DO DRZWI OTWIERANYCH 

DO WEWNĄTRZ

•  Certyfikat Z god ności Instytutu M echaniki Precyzyjnej
•  W bud ow any elektroniczny układ alarm owy
•  M o żliw o ść  w łączen ia  w  system  alarm owy
•  S u w akow y ogranicznik otw arcia drzwi
•  Blokada pokrętła
•  Z am ek p rzebadany w  C entraln ym  Laboratorium  

K rym inalistycznym  KG Policji
•  Konstrukcja chroniona w  U rzędzie  Patentow ym  RP
•  4  0 0 0  0 0 0  00 0  kom binacji k lucza -  producent 

gwarantuje niepow tarzalność każdego egzem plarza
•  4  k lucze w  kom plecie

Wszystkie zamki TYTAN mogą pracować w systemie 
M ASTER KEY zapew niając użytkownikom  żądaną 
hierarchię dostępu klucza.

Mogą być także wyposażone w mechanizm bębenkowy 
typu TYTAN-VARIANT umożliwiający zmianę kodu 
w przypadku zgubienia klucza.

GERDA TYTAN ZE-1__________
TYTAN ZE-1 jest zamkiem najnowszej generacji, posiadającym  
wbudowany układ alarmowy oraz wygodny suwakowy ogranicz
nik otwarcia drzwi, spełniający rolę tradycyjnego łańcucha. 
Mechanizm bębenkowy zamka jest całkowicie odporny na wszel
kie próby otwarcia za pomocą wytrychów i przyrządów do otwie
rania zamków. Ponadto zamek posiada hartowane zabezpieczenia 
uniemożliwiające sforsowanie go za pomocą wiertarki, a blokada 
przeciwwyważeniowa oraz szyld o specjalnej konstrukcji elim i
nują m ożliwość wyłamania go z ramy drzwi. Zamek przeznaczo
ny jest do montażu w drzwiach otwierających się do wewnątrz 
„prawych” (wersja WP) i „lewych” (wersja WL).

EKSPLOATACJA ZAMKA
Zamek można zamknąć „na trzy razy” (rys. O ). Rygle zajmują 
wówczas kolejno pozycje oznaczone „1”, „2”, „3”. Pozycja „0” 
oznacza całkowicie otwarty zamek (rygle są schowane w obudowie).

Pozycja „1”  -  łańcuch
Po zamknięciu „na raz”, działa suwakowy ogranicznik otwarcia, 
pozwalający uchylić drzwi na szerokość około 10 cm  (rys. © ).

Pozycja „2”  -  zamknięcie zwykłe
Po zamknięciu „na dwa” zamek można otworzyć za pomocą po
krętła lub klucza (jak w typowym zamku).

Pozycja „3”  -  zamknięcie z blokadą pokrętła
„Na trzy” zamek można zamknąć tylko od strony zewnętrznej 
drzwi za pomocą klucza. W  tej pozycji pokrętło jest zablokowa
ne i zamka nie można otworzyć od wewnątrz. Próba siłowego 
otwarcia spowoduje uszkodzenie pokrętła, lecz zamek pozostanie 
zamknięty. System blokady pokrętła, opracowany przez firmę 
GERDA, uniemożliwia osobnikowi, który włamał się przez 
okno, wydostanie się z  mieszkania przez drzwi i uniemożliwia 
wyniesienie większych przedmiotów jak telewizor, pralka itp.

UWAGA: Zabrania się, pod groźbą utraty gwarancji, smarowania 
zamka, a w szczególności wstrzykiwania substancji oleistych do 
otworu klucza; może to grozić trudnością otwarcia zamkniętego 
zamka. Producent zakonserwował mechanizm zamka na cały 
okres eksploatacji. Należy również pamiętać, że zanieczyszczenie 
otworu klucza może spowodować trudności w  otwarciu zamka.

WEWNĘTRZNY UKŁAD ALARMOWY
Zamek posiada wbudowany wewnętrzny układ alarmowy sygnalizu
jący próbę włamania. Poniżej został omówiony sposób jego działania.

Spoczynek -  czuwanie i kontrola baterii
Układ alarmowy znajduje się w  spoczynku tak długo, jak rygle 
zajmują pozycję „0” (rys. O ).
Przy przesunięciu rygli z  pozycji „0” do pozycji „1”, „2” lub „3” 
układ automatycznie przechodzi w  stan czuwania, informując
0 tym krótkim sygnałem dźwiękowym. Sygnał ten jest jednocze
śnie sygnałem kontrolnym napięcia baterii. Brak sygnału oznacza 
konieczność wymiany baterii.

UWAGA: Przy braku sygnału kontrolnego układ działa nadal, ale 
jego  głośność może być niższa od nominalnej.

Wywołanie alarmu
Sygnał alarmowy w yw oływ any jest automatycznie, gdy 
przekroczona zostanie pewna siła nacisku na rygle zamka (np. 
przy próbie wyważenia drzwi). W  sytuacji zagrożenia, sygnał 
alarmowy można wywołać również ręcznie -  przez naciśnięcie 
czerwonego przycisku alarmowego (rys. © ).

Czas trwania alarmu (żywotność baterii)
Sygnał alarmowy trwa około 1 minutę, następnie układ przecho
dzi samoczynnie w  stan czuwania. Jeżeli przyczyna wywołująca 
alarm nie znika (np. drzwi zostały trwale uszkodzone) sygnał alar
mowy trwa do momentu wyczerpania baterii (około 24  h). Przy 
normalnej eksploatacji baterie wystarczają na około rok czuwania
1 100 jednominutowych alarmów o pełnej głośności (115 dB).

UWAGA: Po upływie roku producent zaleca wymianę baterii, 
niezależnie od ich stanu.

Wyłączanie alarmu
W  wypadku wywołania przypadkowego alarmu sygnał można 
wyłączyć przed upływem 1 minuty przez przesunięcie rygli 
kluczem lub pokrętłem do pozycji „0” .

Zasilanie (wymiana baterii)
Układ zasilany jest z  dwu baterii typu 6F22 (2x9V).

UWAGA: Zaleca się stosowanie baterii dobrej jakości. Producent 
nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z wylania 
elektrolitu z baterii złej jakości, lub ich krótką żywotność.

W  celu wymiany baterii należy:
-  podważyć pokrywę głośnika (rys. © )
-  wyjąć zużyte baterie
-  podłączyć końcówki do nowych baterii układając przewody 

w sposób pokazany na rys. ©
-  włożyć kolejno baterie
-  zamknąć i docisnąć pokrywę głośnika

Włączenie zamka w system alarmowy
Zamek TYTAN ZE-1 m oże być użyty jako element systemu alar
mowego. N a tylnej ściance obudowy umieszczono gniazdo „G” 
typu mini jack mono (rys. © )  połączone z normalnie zwartymi 
stykami czujnika nacisku (rys. © ) .  W  przypadku powstania 
alarmu w obwodzie gniazda pojawia się przerwa.

MONTAŻ ZAMKA
W  celu zamontowania zamka należy:
-  wyciąć szablon dołączony do niniejszej instrukcji
-  wybrać miejsce do montażu zamka na żądanej wysokości

UWAGA: Do montażu zamka należy wybrać miejsce tam, gdzie 
drzwi są m ożliw ie pełne. N ależy również sprawdzić, czy  
powierzchnia drzwi w  miejscu montażu jest płaska (bez przykle
jonych w czasie malowania obcych ciał). W  wypadku obijania 
drzwi blachą, lub ich tapicerowania, należy zwrócić szczególną 
uwagę, aby powierzchnia blachy i tapicerki w miejscu montażu 
nie była pofalowana i pomarszczona (gąbka pod zamkiem musi 
być usunięta).

-  sprawdzić, czy obejma rygli m ieści się na futrynie. W  przy
padku, gdy obejma nie mieści się między krawędzią drzwi 
a murem, należy odkuć mur lub podciąć felc drzwi

-  przymocować szablon na drzwiach tak, by krawędź szablonu 
oznaczona strzałkami pokrywała się z  krawędzią drzwi (ewen
tualnie z krawędzią podcięcia felcu) (iys. © )

-  naznaczyć i wywiercić otwory A i  B 
Otwory A -  0  10
Otwór B -  0  42-45 (najlepiej za pomocą wyrzynarki do otworów)

UWAGA: Zabrania się, pod groźbą utraty gwarancji, wiercenia 
przez zamek otworów pod śruby -  trociny mogą spowodować 
zacięcie mechanizmu.

-  wywiercić otwór C blokady przed w wy ważeni owej 0  9 pro
stopadle do osi otworu B (rys. © )

UWAGA: Nie należy wiercić otworu blokady w  czasie, gdy 
bębenek zamka znajduje się w  otworze B; grozi to uszkodzeniem  
bębenka.

-  ustawić rygle zamka w  pozycji „1”, w łożyć bębenek do 
otworu B a następnie skręcić zamek i szyld czterema 
wkrętami M 6x35 (rys. © )

UWAGA: Zamek, po dokręceniu śrub mocujących, powinien 
pracować w  sposób identyczny, jak przed zamontowaniem, tj. 
wszystkie części obrotowe i przesuwające się powinny obracać 
i przesuwać się bez zacięć i wyczuwalnych oporów. W  wypadku 
ich wystąpienia, należy poprawić montaż zamka.

-  wcisnąć w  odpowiednie otwory czerwony przycisk alarmowy 
i dwie zaślepki (rys. © )

-  przykręcić blokadę przedwwyważeniową (rys. CD). W  przy
padku, gdy wymiar „x” felcu (rys. ®> jest większy od typo
wego, należy skrórić trzpień blokady, natomiast w wypadku, 
gdy wymiar jest m niejszy od typowego należy wpuścić stopkę 
blokady w  drzwi

-  przesunąć rygle zamka do pozycji 1, a  następnie ustawić 
obejmę rygli na futrynie tak, aby suwakowy ogranicznik 
otwarcia (łańcuch) trafiał w  w ycięcie  rygla. Zaznaczyć 
położenie obejmy (rys. ® )

-  rozkręcić obejmę, a następnie przykręcić część wewnętrzną do 
futryny przynajmniej czterema wkrętami 0  4,8x32

UWAGA: Otwory, przez które obejma przykręcona będzie do 
futryny, należy wybrać tak, aby wkręty trafiły w pełny materiał 
futryny, jak również by nie spowodowały jej osłabienia. Do przy
kręcenia obejmy do futryn, zarówno drewnianych jak i typowych 
metalowych, należy użyć załączonych w zestawie blachowkrę- 
tów. W  przypadku, gdy obejma częściow o leży na futrynie, 
a częściowo na murze, należy użyć blachowkrętów do przykręce
nia jej do futryny, a kołków rozporowych 0  8 do przykręcenia jej 
do muru (rys. © )  (kołki nie są załączone w zestawie). Otwory 
obejmy, przez które przechodzą wkręty kołków rozporowych, 
należy odpowiednio powiększyć. Należy również zwrócić uwagę 
na to, by powierzchnia futryny (i muru) w  miejscu mocowania 
obejmy była równa i plaska. W  przeciwnym wypadku mocowanie 
będzie chwiejne, o niepełnej wytrzymałości. (W  celu uzyskania 
podwyższonej wytrzymałości mocowania obejmy do futryny 
należy użyć śrub specjalnych z nakrętkami tzw. meblowymi).

-  przykręcić część zewnętrzną obejmy do części wewnętrznej 
trzema wkrętami M6.

UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby rygle 
podczas zamykania i otwierania zamka nie ocierały o obejmę, 
lecz wchodziły w nią z symetrycznym luzem (w  razie potrzeby 
luz należy wyregulować podkładkami). Niestaranny montaż zam
ka i brak luzu pomiędzy ryglami a otworami w obejmie, jak 
również jego utrata spowodowana opuszczeniem lub wypa
czeniem drzwi, mogą spowodować trudności w otwarciu zamka. 
Dlatego też, luz ten należy co pewien czas kontrolować.

UWAGI KOŃCOWE
Zamek nie m oże być narażony na bezpośrednie w pływ y atmosfe
ryczne (deszcz, śnieg), a także nie m oże być montowany 
w warunkach wysokiej wilgotności (pralnie, suszarnie itp). Na 
czas renowacji drzwi zamek należy zdemontować.

Jeżeli planujecie Państwo zakup kilku zamków, lub macie już  
zamek TYTAN i planujecie zakup następnych warto wiedzieć, że  
istnieje m ożliwość zamówienia w  naszej firmie zamków TYTAN  
w  systemie MASTER. System MASTER umożliwia nadanie wy
branym zamkom i kluczom odpowiedniej hierarchii ważności: 
np. klucz od mieszkania otwiera garaż, ale klucz od garażu nie 
otworzy mieszkania. W łaściciele mieszkań w  bloku otworzą 
swoimi kluczami mieszkanie i zamek w  kracie oddzielającej 
część korytarza, ale żaden z mieszkańców nie otworzy mieszka
nia sąsiada. W łaściciel firmy otworzy swoim  kluczem wszystkie 
pomieszczenia, ale magazynier tylko magazyn, dozorca tylko 
drzwi wejściowe, itd. -  według indywidualnego życzenia. 
UWAGA: W systemie MASTER mogą pracować wszystkie 
typy zamków produkowanych przez firmę GERDA.

DORABIANIE KLUCZY w punktach autoryzowanych GERDA 
po okazaniu karty kodowo-gwarancyjnej lub minimum dwóch 
kluczy. Używanie kluczy dorabianych w nieautoryzowanych 
warsztatach grozi uszkodzeniem zamka i utratą gwarancji.

W skład kompletu wchodzą:
-  zamek TYTAN ZE-1 wersja W P /  W L -  1 szt.
-  klucze- 4  szt.
-  obejma rygli z suwakowym ogranicznikiem otwarcia drzwi - 1  szt
-  szyld -  1 szt.
-  blokada przeciwwyważeniowa -  1 szt.
-  przycisk alarmowy -  1 szt.
-  zaślepki otworów mocujących -  2  szt.
-  śruby do mocowania zamka M6 x 35 -  4  szt.
-  wkręty do mocowania obejmy rygli 0  4,8 x 32 -  4  szt.
-  wkręty do mocowania blokady 0  3,9 x  13 -  2  szt.
-  baterie 9V  -  2  szt.
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GERDA TYTAN ZE-1
Fitting instructions

Surface mounted alarm lock 
with thum btum  and lim iter
DESIGNED FOR INWARD OPENING DOORS

9  Certified by the Institute o f  Precision Engineering
•  B u ilt-in  electronic alarm circuit
•  Can b e incorporated into the ex istin g  alarm system
•  Eąuipped w ith  a door lim iter 
9 D eadlocking
9 Tested by the Central Forensic Laboratory o f  Criminology
•  D esig n  protected by the P olish  Patent O ffice
•  4 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  different k ey  com binations  

manufacturer guarantees a uniąue k ey  cod ę for each  
m anufactured lock

•  Four keys in  each set

Ali TYTAN rangę locks can be M aster suited to provide 
the reąuired hierarchy of access.
The locks can also be m anufactured as YARIANT type 
which -  should the key be lost -  allows triple re-coding 
without the necessity of changing the complete lock.

GERDA TYTAN ZE-1
TYTAN ZE-1, a new generation door lock equipped with a 
built-in alarm circuit as well as locking bars force sensors.
The cylinder mechanism is fully resistant to lock-picking or 
opening with use o f hand tools and specially designed hardened 
protectors prevent the lock from being drilled out with a hand 
drill. The hardened Steel side pin and the escutcheon piąte protect 
the lock from being punched out or removed from either side of  
the door leaf.
The can be fitted to inward opening doors both left (option WL) 
and right (option WP).

WERSION

OPERATING INSTRUCTIONS
The lock has three locking positions (see fig. O ). When in 
position "0" the lock is fully unlocked (the locking bars are 
hidden in the lock casing).

INTERNAL ALARM CIRCUIT

The lock has a built-in intemal alarm circuit signaling any 
attempt to force the door. For operation instmetions please refer 
to the passage below.

Stand-by -  monitoring and battery control
Alarm circuit is  on stand-by whenever the locking bars are in  "0" 
position (fig. O ).
As soon as the locking bars are moved from position "0" to position 
"1", "2" or "3" the circuit automańcally switches onto the monitoring 
modę signaling the change with a short acoustic signal. Acoustic 
signal also confirms the correct level o f battery voltage. If you do not 
hear the signal it means that the battery has to be replaced.

NOTĘ: The circuit still operates even if  there is no control signal, 
however the level o f the sound can be lower than the nominał one.

Alarm activation
The alarm signal is automatically activated by any attempt to force 
and entry either on the lock or the hinge side o f the door. A  panie 
button is also fitted to the lock and allows the occupant to raise the 
alarm at any time by pressing the red alarm button (fig. © ).

Alarm duration (battery life)
Alarm will initially sound for approximately 1 minutę, then goes 
to stand-by. If further force is  applied or if  the door has been 
permanently damaged), alarm w ill sound until the battery goes 
fiat (this w ill happen approximately within 2 4  hours).
Normally the battery life w ill last about a year if  on stand-by plus 
100 one-minute alarms (115 dB).

NOTĘ: The manufacturer recommends that the batteries are 
changed once a year irrespective o f the their condition.

Deactiyation of the alarm
Should the alarm be set off accidentally it can be switched off 
within the first 60 seconds by m oving the locking bars (using the 
key or the thumbtum) to position "0".

Power supply (battery replacement)
System reąuires 2xPP9 batteries (2x9V).

NOTĘ: It is recommended to use good ąuality batteries. The 
manufacturer will not be held responsible for faults occurring as a 
result o f  electrolyte leak from poor ąuality batteries or their short life.

To replace the batteries:
-  lever the loudspeaker cover (fig. © )
-  remove the old batteries
-  connect terminals to new batteries placing the wires as shown 

in fig. ©
-  insert the new batteries (one at the time)
-  close and firmly press the loudspeaker cover down.

Connection to the existing alarm system
TYTAN ZE-1 lock can be fitted as a part o f  an alarm system. At 
the back cover o f the lock there is "G" mini jack m ono (fig. © ), 
connected to normally closed force sensor contacts (fig. @ ). 
Actiyation o f the alarm will break the circuit.

Position "1” -  limiter
Tum the key /  thumbtum 360°. This w ill m ove the locking bars to 
position "1” allowing to open the door to the maximum width of  
approx. 10 cm  (see fig. © ).

Position "2" -  normal locked position
Tum the key /  thumbtum 360° twice to m ove the locking bars to 
position "2". The lock is now locked and can be unlocked by 
tuming the thumbtum or key 2  fuli tums in the opposite direction.

Position "3" -  deadlock
Tum the key /  thumbtum 360° three times to m ove the locking 
bars to position "3". The lock is now dead- locked and cannot be 
unlocked by tuming the thumbtum from the inside. Attempts to 
force the lock open form the inside w ill damage the thumbtum. 
The deadlocking system has been designed and deyeloped by 
GERDA in order to protect the contents o f the house and trap the 
burglar inside the house should he manage to break-in through 
the window.

NOTĘ: Under no circumstances do not lubricate the lock, 
particularly do not inject any oily substances into the key hole; 
this can cause difficulties in operating the lock and w ill invalidate 
the manufacturer’s warranty.
The lock mechanism has been factory sealed for the period o f at 
least 10 years. Keep the key barrel clean -  any particles can cause 
difficulties when opening the lock.

FITTING INSTRUCTIONS
To install the lock:
-  cut out the template from the following page of this manuał;
-  chose a place for fitting the lock at the reąuired height.

NOTĘ: On the lock side chose a place where the door is relatively 
solid. Make surę that the chosen surface is fiat (free of any particles 
that might have stuck to it while being painted). Similarly, when 
coyering the door leaf with Steel sheet or upholstery make surę that 
the chosen surface is fiat and smooth (if door is upholstered please 
remove the foam from undemeath the lock).

-  check that the lock keep fits the door frame. If  it does not fit 
between the door edge and the briekwork, remove part of the 
briekwork should be removed or reduce the door rebate

-  fit the template to the door in such a way that the edge of the 
template marked with arrows touches the door edge (or the 
edge of reduced rebate) (fig. 0 ) ,

-  mark and drill holes A  and B,
Holes A - 0  10,
Hole B -  0  42  -  45 (for hole B use the hole cutter).

NOTĘ: Under no circumstances (subject to invalidating the 
manufacturer’s warranty) do not drill holes through the lock -  
sawdust can jam the locking mechanism.

-  drill hole C for the side pin (0  9mm) at a 90° angle to hole B (fig. © ),

NOTĘ: Do not drill for the side pin while the lock while the cylinder 
remains in hole B. This could damage the cylinder mechanism.

-  set the locking bars in position ”1", fit the lock cylinder into 
hole B and join the lock with front piąte using four M 6x35 
screws (fig. © )

NOTĘ: When fitted to the door the lock should operate in the same 
way as prior to installation, i. e. its all rotating and movable parts 
should rotate and m ove smoothly and without resistance. However, 
if  such effects occur, the necessary adjustments should be madę.

-  push in the red alarm button and two plastic caps into the 
relevant holes (fig. © ) ,

-  fit in and secure the side pin (fig. © ) .  I f  the dimension o f the 
door rebate X is larger (fig. © )  than a typical one, shorten the 
length o f the side pin; if  this dimension is smaller than a typical 
one, the base o f the side pin should be sunk into the door.

-  m ove the locking bars to position "1" and adjust the keep in 
such a way that the limiter locates into the recess on the 
locking bar. Mark position o f the keep (fig. ® ) ,

-  take the keep apart and screw the intemal part on to the door 
frame with four screws 4.8g x  32,

NOTĘ: The holes for fixing Ihe keep onto the door frame should be 
positioned in such a  way that the screws will locate into the solid part 
of the frame would not weaken i t  To fix the keep to the door frame 
(both timber and armour) use the screws proyided. If the keep is 
positioned partly on the door frame and pardy on the briekwork, use 
screws proyided to fix it to the door frame and raw plugs and matching 
8g screws to fix it to the briekwork (fig. © )  (the raw plugs are not 
proyided in the lock installation kit). The keep holes for the raw plugs 
should be enlarged as reąuired. The surface of the door frame (or 
briekwork) chosen for installation of the keep should be even and fiat, 
olherwise Ihe fastening will be unstable. (To obtain a stronger fastening 
between the keep and the door frame use bolts with nuts).

-  join both parts o f the keep together using three M6 screws.

NOTĘ: Make surę that the locking bars do not make contact with 
the keep while locking or unlocking the door. A  suitable, 
symmetrical elearance should be kept all times (if necessary, 
adjust the clearance by adding washers). Improper installation of  
the lock and lack o f clearance between the locking bars and the 
keep as well as lack o f clearance caused by dropped or warped 
door w ill cause difficulties in operating the lock. It is  therefore 
important that clearance is regularly checked.

FINAŁ NOTES
The lock should not be exposed to severe weather conditions 
(rain, snów) and should not be installed in areas o f constant high 
humidity areas (laundries, drying rooms, etc.). The lock should be 
removed from the door prior to any refurbishment works.

If you are planning to purchase several locks or if  you already have 
a TYTAN type lock and you are looking to buy morę please notę that 
all these locks can be MASTER suited to your indiyidual reąuirement 
MASTER provides Ihe user with the reąuired hierarchy of access, i. e. 
it is possible to open a garage with the key to Ihe house, but it is 
impossible to open the house with the key to the garage. Owners of 
apartments in a błock of flats can open their own apartment and the 
Steel gale separating a part of the corridor but they cannot open their 
neighbours’ doors. The owner of the company can open all rooms with 
his key while the storeman can only access the warehouse, and the 
guaid can open only an entrance door, etc. -  whatever suits your needs. 
NOTĘ: A ll locks manufactured by GERDA can be Master suited.

ADDITIONAL KEYS available only in GERDA authorised 
outlets upon presentation of the warranty/ codę card or a of 
minimum two identical keys. Usage of keys cut by unauthorised 
outlets can damage the lock and invalidate the warranty.

A door lock set consists of:
-  TYTAN ZE-1 door lock, yersion WP /  W L -  1 piece,
-  keys -  4  pes,
-  lock keep and limiter -  1 pes,
-  front piąte -  1 pes,
-  side pin -  1 unit,
-  alarm push-button -  1 pes,
-  plastic caps -  2  pes,
-  screws for the lock M6 x 35 -  4  pes,
-  screws for the keep 4 .8g x  3 2 - 4  pes,
-  screws for the side pin 3.9g x  13 -  2  pes,
-  9  V  batteries- 2  pes.
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GERDA TYTAN ZE-1
HHcrpyKUHa MomałKa

H aB ecH O B  /m e p iio f i  3b m o k  c 
nOBOpOTHOH pyHKOił, 
c e r H a jn n a p n e H  o  o rp a H iiH iire n e M

nPEHHA3HAAAETCfl flJIfl JBEPEH 
OTKPtIBAIOlIBKCH BHyTPt

•  CepTH(|) mcaT HHCTHTyTa Tohhoh MexaHHKH 
9  BcTpoemiaa DneKTpoimaa cnrnajibiiaa cncTeMa
•  Bo3mo* hoctł noflKjnowHHa k o6meft caniajibHOfi cacreMe
•  IIOJI3yHKOBŁIH OrpaHHHHTCJIb OTKpMTHH Aeepefi 
9  BjIOKHpOBKa nOBOpOTHOH pylica
9  3aMOK npomeji HcnuTaima b IfenTpantnoH KpHMHnajiHcnwecKOH 

JlaSopaTOpHH rjiaBHoro ynpaBjieHaa ITojihuhh 
9  KoHcrpyKiuw 3anaTeHTOBaHa b IlaTeHTHOM Bropo Pil 
9  4 000 000 000 KOMfiHHanHH Kinowa -  npoH3BOflHTejib rapaHTHpycT

eenoBTOpHMOCTB Kaamoro 3K3eMimapa
9  4 Kjno â b KOMnjieKTe

B CHCTeMe Master moijt paSoTan, ace bham 3&mkob BbinycKaeMbie 
ijjMpMofi Gerda, *no flaeT bo3mojkhoctl nociyna ao bi s 3aMKOB h
Kjnoiea cooTBeiCTByiomefi Hepapxmi saacHOCTH.

B KOMiuieKT Ta Kace mojkct bxoahtł iihjihhapobmh MexaHH3M inna 
TYTAN - VARI ANT iio3bojthh>thhh cMeHy Kona b cjiynae yrepn kjhohh.

GERDA TYTAN ZE-1
"tytan ZE-1 3to 3emok HOBoro noKOJieHZH, ocHameH BCTpoeHHofi 
CHTHaJIŁHOH CHCTeMOfi H yA06Hblfi non3yB-OrpaHHBHTenb OTKpbTTHH 
ABepH, KOTOpbrił BhinanHaeT pojib TpaAHiiaOHHOfi pena.
IlHJIHHapOBbIH MexaHH3M 3aMKa nOJfflOCTUO yCTOHHHBbffl Ha BCC nommcH 
OTKpuTHH ero c noMombio OTMbraeK h apyrnx npo^eccaoHajibHui 
npHcnoco&ueHHił jęw  bckputhh 33mkob. KpoMe toto 3aMOK HMeeT 
3aKaneHHbie npenoxpaHHTejin, npenaTCTRyKnnae otkphthio npH noMOiiw 
apeiiH. BnoKHpoBKa npoTHB BhinaBJiHBaHHH h cneiiHajibHaH 3amaTHaa 
(JjypHHTypa HCKjncraaeT B03M03KH0CTb BbmoMaTb ero H3 ABepHofi paMW. 
3aMOK npeflHa3HaHaeTca aiw ABepefi oTKpHBaiomHxcH bo BHyrpb 
„npanbix” (BepcuH WP) h „neBHx” (Bepcaa WL).

BepCHfl

CocTOHHHe no ko a -  HaSjnoaeHHe h kohtpojtł SaiepeeK
CnrHajiHsainiH HaxoflHTcn b coctohhhh noKoa flo Tex nop noKa parejra 
38HHMaiOT n03HnmO „0” (pHC. © ).
nocne nepeABHJKeHHn parenefi H3 no3HpHH „0” b iio3huhh „1”, J2” hjih 
„3” CHCTeMa aBTOMaTiwecKH nepexoflHT b coctohhhc HaOmoneHHn,
HĤ OpMHpyn 06 3TOM KOpOTKHM 3ByK0BHM CHTHaJIOM. 3TOT CHTHaJl 
OflHOBpeMeHHO HHf̂ OpMHpyeT KOHTpOJIb H LIM 3BJTCOBHIM CHTHaJIOM 
momcht noflKjiKHeHHH 3aMKa k 6jiOKy naTarnia. OTcyrcTBue 3Toro 
CHTHajia mojkct o6o3HanaTb Heo6xoflHMOCTb 3aMemj GaTapeeK Ha HOBhie.

BHHMAHHE: Bo BpeMH OTcyTCTBHH KOHTponŁHoro 3ByxoBoro 
cmnajia CHCTeMa nanee HaxonHTca b pa6oaeM peamMe, ho tpomkoctb 
CHpeHH mojkct Gmtb mace TpeGyeMoro ypOBHH (115 flE).

B bI30B  CHpeHbl

CwmajitHan CHCTeMa cpa6aTbiBaeT aBTOMaTaaecKa, ecna HaJKHM Ha 
pHrejiH 3aMKa npeBbunaeT Gonee 50 kt (HanpHMep bo BpeMH nonuTKa 
B3JioMa flBepen nim noBpeaweHHH noji3yH-orpaHHqHTejia ABepefi). B 
CHTyantffl yrpo3bi hjih onacHOCTH cnraan CHpeHbi mojkho BU3BaTb 
caMOMy, BpyaHyio (co ctopohw iiOMemeHHa) -  HajKHMaa KpacHyio 
CHTHajibHyio KHOHKy Ha xopnyce 3aMKa (pnc. © ).

BpeMH neHCTBHH CHTHajm3aHHH (cpOK AeHCTBHfl CHCTeMbl nHTHHHfl)
CHmajibHaa CHCTeMa boct okojio 1 MHHyTw, iiotom cncTeMa nepexoflHT 
B COCTOHHHe HaOjHOfleHHH. ECJIH npHHHHa, KOTOpaa BH3Bajia CHTHaJl He 
Hcqe3aeT (HanpHMep ABepb HacToiratBO nbiTaioTCH cnoMaTb) 
crananH3aHHH BKjnonaeTcn h boh cnpeHbi npoAOJDKaeTca ao MOMema 
HcnepnaHHa 3anaca 3HepraH b 6noxe naTaHna (okojio 24 aaca). npH 
HOpMajIbHOM HCnOJIb3OB3HHH, SaTapeHKH COXpaHHK)T CBOH CBOHCTBa B 
pCJKHMC paGoTH „B COCTOHHHH HaSjIIOAeHHH” OKOAO 1 TO Aa, 0 
BMAepjKHBaiOT 100 OAHOMHHyTHLK CHpeH HOJIHOH ipOMKOCTH (115 flB)-

BHHMAHHE: nocne HCTeaeHHH 1 roAa npOH3BOAHTenb peKOMeHAyeT
nOMCHHTb SaTCpCHKH, HC3EBHCHMO OT HX COCTOHHHH.

BbncjiHweHHe CHmajiHjanHH
npH cnyaaHHOM BKmoaeHHH CHniajiH3aiiHH capeHy mojkho bukjikwhtb 
nepCA HCTCTCHHCM OAHOH MHHyTbl npH nOMOIEH HCp CABHJKCHHH pHTeneH 
BJHOTOM (TOJibKO OpHTHHaJIbHLIM) HJIH HOBOpOTHOH pyHKOH AO n03HHHH „0”.

IlHTBHHe (saMeea SaiapeeK)
CncTeMa nHTEHHH coctoht H3 A3yx GaTapecK Tnna 6F22 (2x9 V).

BHHMAHHE: PeKOMeHAyeTcn acnojib30BaTb OaTapeaga xopomero 
KaaecTBa. npoa3BOAHTejib He HeceT OTBeTCTBeHHOCTH 3a nocneACTBHH, 
B03HHKIHHC H3-3a BbITCHKH 3JieKTpOJIHTa H3 OaTapCCK, a TaK HCC 3a HX 
HH3Koe KaaecTBO hjih 3a KopoTKoe BpeMH cjiync6bi.

C uejibio 3aMeHM GaTapeana Heo6xoAHMo:
-  noAHHTb Kpbnmcy MHKpo^oHa (pac. © )
-  BbmyTb Hcnojn>30BaHHbie SaTapemai
-  noAKJiKHHTb KjieMMhi k HOBbiM SaTapeiiKaM, yjioacHTb npoBOA sas

npeACTasjieHO Ha pacymce €
-  BJIOJKHTb no OHCpCAH HOBŁJC GaTapcHKH
-  3aKpbiTb h 3am;ejncHyTb Rpunncy MrapocJioHa.

BHHMAHHE: Henb3H CBepjiaTb OTBepcrae ajih Gaokhpobkh ecjia
33MOK HaXOAHTCH B ABCpH, 3TO MOJKCT HpHBeCTH K IIOBpCSCflCHHIO 
HHJiaimpoBoro MexaHH3Ma.

-  yCT3HOBHTb pHTejIH 33MK3 B H03HAHH „1” H BCTaBHTb IIHJIHHAP B 
OTBepcTHe B, a yKpenHTb 3bmok h 3amHTHyio (jiypHHTypy 4 GonTaMH 
M6x35 (pacyHOK © )

BHHMAHHE: 3aMOK nocne 3aKpenneHHH GojrraMH AOJraceH paSoTan. TaK 
ace, KaK oh paGoran nepcA ycraHOBKoa, to ecrt, bcg nacrn AOJBKHbi spyrw ncK  
a nepeflBHraTbCH 6e3 omyTHMHX conporHBneHHH a He 3aeAaTb. B cnynae 
iiOHBjieHHH 3thx iioipeinHOcrea Heo6xoA0MO aaipaBHTb moht3jk 3aMKa.

-  BCTaBHTb B COOTBCTCTByiOniHC OTBCpCTHH KpaCHyiO CHTHaJIbHyiO 
KHomcy, 3arjiynncH 3aKpeiuiHioniHe oTBepcTZH a 3arjiymKH Ha nuimncH 
6onTOB B03BpaTH0a nacTH 3aMKa (pac. ® )

-  npHKpyTHTb GnoKaAy o t  BhmaBJiHBaHHH (pac. © ). B cjiynae, ecjia 
pa3Mep ABepHoa njiaHKH Gojibme Tanannoro, HeoGxoAHMO 
coKpaTHTb crepaceHL 6JioKapobkh, a b  cnynae, ecnn paaMep MeHbme 
THiiHHHoro, Heo6xoAHMO BnycTHTb KopeHb 6noKapoBKa b Aaepb

-  nepeABHHyTb pHrena 3aMKa b ho3hiihk) 1, a  noTOM ycraHOBHTb 
oGoHMy pareneił Ha paMe ABcpcfi TaK, htoGh  non3yH-orpaHHHHTcnb 
OTKpuTHH ABepefi (u;enb) nonanan b Bupe3 pnrejiH. OGo3HanHTb 
nonosceHae o6oaMhi (pac. ® )

-  pacKpyTHTb oGoiiMy, a hotom npHKpyTHTb BHyTpeHioio nacTb k paMe 
no Kpaimea Mepe 4 GojrraMH 0  4,8x32

BHHMAHHE: OrBepCTHH, nepe3 Koropue o6oaMa 6yneT npaKpyneHa k 
paMe HaAO HOAoGpaTb TaK, htoGh  Gojith nonaAajm b nnorabia MaTepaaji 
paMŁJ, a TaKJKG htoGm He BM3HBana ce ocnaGncHHH. ^ toGh  npHKpyTHTb 
oGohmh k paMaM, Tax AepeBHHHHM KaK h THmmecKHM MeTajunwecKHM, 
Hano HCii0Jib30BaTb bxoabhihh b cocraB KOMiuieKT Gojitob.
B cnynae, ecnn oGoiłMa nacTHHHO jieacaT Ha paMe a nacrmHO Ha CTCHe, hsao 
Hcnojn>30BaTb Gojitw ajih npHKpemieHHfl ce k paMe, a aah npHKpenncHHn cc 
k creHe pacnopHbn hithiIitob 0  8 (pnc. © ) (hith^itob HeT b cocraBe). 
OTBepCTHH oGoHMbi, nepe3 KOTOpwe npcKOAnr 6ojiTbi iuthi ĵtob hhao 
cooTBeTCTBeHHO yBejiHHHTb. KpOMe toto HaAO oGpaTHTb BHHMaHae Ha to, 
HToGm HOBCpXHOCTb paMbl (h CTCHbl) B MCCTC 3aKpeiUICHHH 060HMM GbUia 
poBHaa a nnoacan. B npoTHBHOM cnynae 3aKpeiuieHHe He GyneT npoHHoe, c 
HenojiHbiM coupOTHHjieHaeM. (FtoGu  nojiywrb noBwmeHHyro nponHOCTb 
npHKpeiuieHHH oGohmh k CTemce Hano Hcnonb30BaTb bhhtłi co 
cncnaanbHbiMH raaKaMH, TaK Ha3biBaeMHMH McGejibHbiMH).

-  npHKpyTHTb Hapysmyio nacTb o6ohmh k BHyTpeHHea nacTa c 
noMonibio Tpex Goatob M6.

BHHMAHHE: npocHM oGpaTHTb ocoGoe BHHMaHHe Ha to, htoGh  bo 
BpeMH OTKpbrrHH u 3aKphiTHH 3aMKa pnicjiM He 3aenaiiH, He o6rapajiHCb a 
He npHKacajmcb k paMe a tojibko bxoahjih b Hee ocraBJiHH CHMMeTpaHHbia 
3a3op (b cjiynae Heo6xoAHMOCTH 3a3op mo^ ho perynapoBaTb). 
HecrapaTejibHaH ycraHOBKa 3aMKa, orcyTCTBHe 3a3opa Meacny parejiHMH a 
OTBepCTHHMH b paMe Anepea, a Tairace, noTepa 3a3opa Bhi3BaHHaH 
onymeHHeM hjih HCKpaBneimeM ABepen, MoaceT yTpyflHHTb OTKpbrme 
3aMKa H npHBCCTH K ^DaJIblHHBOMy BbI30By CHTHaJIH3anHH. noaTOMy 
eeo6xoAHMO BcerAa oGpaniaTb BHHMaHae Ha cboGoahuh xoa pHrenefi.

3KCIIJiyATAIIHH 3AMKA
3aMOK mojkho 3aKpbin> „Ha Tpa” oGopoTa (pac. O ), parejia 3aHHMaioT 
TorAa noonepeflHO nosanaa o6o3HaneHbi „1”, „2”, „3”. no3HmiH „0” 
o6o3eaqaeT nojmocTbio oncpbiTbm 3bmok (parejia cnpflTaHw b Kopny ce).

IIo3miHa „1” -  nem.
nocne 3aKpuTHH „Ha pa3” cpaGaTHBaeT nonsyH-orpaHHHHTenb 
OTKpUTHH ABCpH, H03BOJIHIOniHH npHOTKpblTb ABepb Ha IHHpHHy OKOJIO 
10 CM (pHC. © ).

II03HHHH „2” -  oGbFIHOe 3aKpuTHe
nocne 3aKpbiTHH „na ABa” 3aMOK mojkho OTKpMTb c noMombio KJnona 
hjih nOBOpOTHOH pynKa (KaK b THnanHOM 3aM Ke).

IIo3hhhh -  3aKpbrrae c Saokhpobkoh noBopomoH pymcH
„Ha Tpa” mojkho 3aKpuTb 33mok TOJH.KO c HapyjitHOH cTOpOHu ABepefi c 

noMombio KjiKwa. B 3toh no3aiiHa nOBOpOTHan py»nca 6jiOKapyerCH h 
HCBO3MOJKH0 OTKpbITb 3SMOK H3HyTpH. HoiIblTKa OTKpbITb 3BMOK CHJIOH
noBneneT 3a coGoh noBpeacAeHHe noBopomoH pymcz, ho bbmok ocraHeTCH 
3aKpuTbiM. CncTeMa 6noKHpoBKH nOBOpOTHOH pymcH pa3pa6oTaHa 
(JiHpMOH Gerda, a He no3BOJiHeT nany BomennieMy nepe3 okho buhth 
nepc3 ABepb, a tgm caMKM He no3BOJMeT BbiHecTH KpyHHoraGapHTHbic 
npeAMCTbi, HanpHMep, TeneBmop, KOMnuorep, CTHpanbHyro MamHmcy.

BHHMAHHE: 3aMOK Henb3a CMa3WB3Tb MacnOM (HapymeHae stoto 
npaBHna BneneT noTepio rapaHTHH), a ocoGeHHO BnpucKHBaTb 
MacneHyio cyGcraHinno b OTBepcTHe Kjnona. 3 to MoaceT yrpyAHHTb 
OTKpUTHe 3aMKa. npOH3BOAHTeJIb 3aKOHCepBHpOBaJI 33M0K Ha Becb 
nepHOA ero 3KcnjiyaTaiian. nonanaHae rpa3a b OTBepCTae Kjnona 
(mcnyxa ot ccmchck) mojkct yTpyAHHTb otkpmthc saMKa.

BHyTPEHHHH CMrHAIbHAH CHCTEMA
3aMOK HMeeT BCTpoemiyio BHyTpeHmoio CHrHajibHyio CHCTeMy, KOTopan 
cpaGaTbmaeT np a  hohutkc B3JioMa. Hhjkc mm  npcncTaBnacM cnocoG ee 
AeHCTBHH.

IloAKJiHweHHe saMKa b ofimyio CHTHajibHyio CHCTeMy
3aMOK Tytan ZE-1 mojkct Hcnonb30BaTbca b KanccTBC 3ncMCHTa oGmci 
cmnanbeoH chctcmh. Ha 3aAHea creince Kopnyca eaxoAHTca rae3AO 
„G” Tima mini jack mono (pnc. © ), KOTOpoe noACoenaHaeTca 
KJieMMaMH K ABTHHKy H3JKHM3 (pHC. ® )  . B cjiynae OTKJHoneHHK oGmeó 
chctcmh cpaGaTHBacT CHTHanH3aiiHH BHyTpa 3aMKa.

YCTAHOBKA 3AMKA
4 to6 łi ycraHOBHTb 33mok hco6xoahmo:
-  Bupe3aTb ma6nOH, kotophh h3xoahtch Ha cocenaefi CTpaHHue 

HacTonineH HHCTpyKium
-  BbiGpaTb Ha flBcpH mccto Ann ycraHOBKH 3aMica Ha HyaaioH bejcotc.

BHHMAHHE: JSjm  ycraHOBiCH 3aMKa Bu6apaeTCH MecTO TaM, rne 
ABepb HanGonee npOHHan. Heo6xoAHMO npOBepHTb pOBHaa jih

nOBCpXHOCTb ABCpH B MCCTC yCTEHOBKH 3aMK3, HCT JIH HpHKnCCHHbK BO 
BpeMH noKpacKH HHopoAHHX Ten. Ecjm nBepH oGGhth crajibHbiMH
JIHCT3MH HJIH APyTHMH 06HB0HHHMH MaTepHŁliaMH, Heo6xOAHMO
oGpaTHTb ocoGoe BHHMaHae Ha to, htoGh  noBepxHOCTb (rrajibHoro 
jmcTa hjih oGhbkh b mcctc ycraHOBKH 3aMKa He Gbuia BOjmacTan a 
CMOpmeHHan (ryGica ooa 3aMKOM AOJiaaia Gmtb yAaneHa).

-  npOBepHTb, HOMemaeTcn jih oGoiiMa pHrenea Ha paMe Aflepea. B 
cjiynac, KorAa oGoaMa He noMcmacTcn Mcacny KpaeM ABcpcii a 
CTeHofi, yBejnnmTb yrjiyGjieHHe b creHe hjih noApe3aTb xpan flBepa

-  npaKpeiiHTb ma6nOH k neepn TaK, HTo6bi Kpaii nia6jiOHa o6o3HaneHHbiH 
CTpejHCaMH HaXOflimCH Ha paCCTOHHHH 3 MM OT p3MM ABepeH (pHC. O)

-  oGpHCOBaTb H BEJCBCpjIHTb OTBCpCTHH A H B
OTBepCTHH A -  0  10
OTBepcrae B -  0  42-45 (jiynine KpyroBUM CBepnOM)

BHHMAHHE: 3anpemaeTcn, noA yrpo3oa noTepn rapaHTHH, 
BMCBepjmBaTb nepe3 33mok OTBepcTan noA Gohtm, noTOMynTO CTpyaaca 
mojkct nonacTb bo BHyrpb a 3aK;iHHHTb MCJOHH3M.
-  BhiCBepjiHTb OTBepCTae C ajm GnoKaAH nporaB BunaMbib ehhh 

33MK3 0  9 nCpnCHAHKyjiapHO OCH OTBepCTHH B (pncyHOK ©)

IIPHMEHAHHH
3aMOK He mojkct noABepraTbca bo3achctbhk) aTMOc4>epHbix asneHMa 
(aohuu>, CHer), a TaiOKe He Aon*eH npHMeHHTbca b ycjiOBHax 
noBEjmcHHOH BnajKHOCTH (npancnHbic, mocbhmc). Bo BpeMH peMOHTa 
ABepefi peKOMeHAyeTca chhtb 3 smok.
Ecjih Bm nnaHHpycre 3aKyiiHTb HecKOJihKO 33mkob hjih y BacyJKe ecrb 33mok 
Tytan, Bu HMeeie B03MOJKHOcrb 3aica3aTb b Hamefi cfrapMe 33mkh Tytan 
paGoTaioniHC no chctcmc Master. CncTCMa Master no3BOJiaeT Ha nociyn 
Bbi6opcraHbix nonb30BaTejiefi. CncreMa Master Aaer BO3M0JKHOCTb Aociyna 
AO Bbl6paHHblX 33MK0B H KJIHKCH COOTBeTCTByiOmCH 0epapX0H BaaCHOCTH,
HanpHMep, kjuoh ot KBapTapH OTKpbmacr rapaac, ho kakw ot rapaaca He 
OTKpOCT KB̂ JTHpy. RiaACJIbHbl KB̂ JTHp B AOMC OTKpOIOT CBOHMH KJHOHaMH 
KBapTapy h 33mok b pemeTKe OTAejiammefi nacTb KopHAopa, ho hhkto H3 
jKHTejiefi He mojkct OTKphrn. KaapTapy cocena. Bnanenen (JjapMH oncpocr 
cbohm kakhom Bce noMememia, ho 3aBenyiomHfi ckji3aom toabko eman, 
Baxrep tojimco BxonHyio ABepb, a ta. -  no HHnaBHjyajibHOMy JKenamno. 
BHHMAHHE: B cacreMe Master Moiyr paGoTaTb Bce bhah 33mkob 
BhmycKaeMue (JjapMoa Gerda.

HOHEJIATb KJIIOHB r  b aBropmoBaHHbK nymcTax
mronoBAHma khhcs npn nppirmitnm h h KOjiOBO-rapainnfinoś Kapiu h MHUHMyM 
Aeyx KiiKweŁ nom>30BaHHe kjikhemh, j  i b neanropH3HpOBamn.ix
MacrepcKHS, DpHBOziKr k noBpe%AeHHio 3aMKa h mrepH rapamHH Ha Hera

B cocraB KOMOJieKTa bsoaht:
-  33MOK Tytan ZE-1 Bepcaa WPAVL - 1 uit.
-  KJHOHH -  4 fflT.
-  B03ąjaTHaa nacn> 3aMKa c ntttnyH-arpaHamrrcjicM OT^brraa ABqxjfi -1  nrr.
-  BMBecica - 1  mT.
-  6jiOKana ot BbinaBjiaBaHaa -  1 mT.
-  CHmajibHaa KHOmca - 1  nrr.
-  3arnymKH 3aKpennaioniHC oTBepcnta -  2  nrr.
-  bhhtm flJia 3aKpenneHaa 3aMKa M6x35 -  4 mT.
-  6onThi aah 3aKpeiuieHaa oGohmw parenefi 0  4,8x32 -  4 nrr.
-  Goatu ajih 3aKpenneHHH Gjiokhpobkh 0  3,9x13 -  2 mT.
-  GaTepefiKH 9V -  2 nrr.
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