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Splošni varnostni napotki 

 Pred montažo pozorno preberite navodila za montažo, ki so priložena. Pozorno preberite vse 

korake montaže. Navodila shranite, kot tudi račun in garancijski list! V primeru reklamacije, 

je potrebno podati št. izdelka, št. računa, datum nakupa. V kolikor imate možnost, shranite 

tudi embalažo in priloženo šablono. 

 Pri funkciji vrat bodite pozorni, da ne pride do priprtja, predvsem pri otrocih! 

 Pazite, da z rokami ne segate v območje premikajočih delov! 

 Mehanizma ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka oz. 

pišite na elektronsko pošto: service@woodrive.eu. 

 Mehanizma ne uporabljajte na prostem in v vlažnih prostorih! 

 Mehanizem uporabljajte samo v zaprtih prostorih! 

 Mehanizem ne sme biti izpostavljen vodi. 

 Mehanizem uporabljajte samo v predviden namen – drsna vrata! 

 Mehanizma ne postavljajte v bližino gorljivih predmetov! 

 Potrebno poskrbeti, da se otroci z mehanizmom ne igrajo. 

 Vrata zapiramo in odpiramo z zmernimi gibi! 

 Čiščenja in vzdrževalnih del ne smejo opravljati otroci, mlajši od 8 let. 

 Prostor, kamor se vrata z mehanizmom odpirajo in zapirajo, naj bo očiščen predmetov, ki bi 

ovirali gibanje vratnega krila. 

 Redno preverjajte, če so komponente mehanizma dobro pritrjene! 
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Upravljanje 

 Ročni WooDrive M mehanizem, po pravilni montaži na vratno krilo, upravljamo s pomočjo 

ročnega potega drsnega krila. 

 Končne točke (končna točka odprtega in zaprtega stanja) določimo sami glede na prostor, 

kamor je mehanizem umeščen. 

 Vrata zapiramo in odpiramo z zmernimi gibi! 

Čiščenje in vzdrževanje 

 Pred čiščenjem zagotovite, da vratno krilo z mehanizmom miruje! 

 Zunanje dele mehanizma lahko čistite z vlažno krpo. 

 Ne uporabljajte agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev! 

 Redno preverjajte, če so komponente mehanizma dobro pritrjene! 

Napotki za varstvo okolja 

Izdelek WooDrive M je ekološki izdelek, katerega večina komponent je naravnih in dolgotrajnih. Po 

izteku življenjske dobe izdelek, v kolikor je to mogoče, vrnemo na naslov spodaj, saj je moč 

komponente ponovno uporabiti in reciklirati, v kolikor so le-te v dobrem stanju. S tem pomembno 

prispevamo k varstvu okolja. 

 

 

 

 

V nasprotnem primeru je potrebno izdelek odvreči na zbirališče za recikliranje lesenih, kovinskih in 
plastičnih materialov. 

Raduha 56, 

3334 Luče ob Savinji 

Slovenija 
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Garancijski list 

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka ter vas prosimo, da pred uporabo pazljivo preberete navodila. 

Podpis in žig prodajalca: Št. izdelka: Datum nakupa: 

Št. računa:  

Naziv izdelka:  

Garancija: 

Naziv izdelka Trajanje garancije 

WooDrive M Tehnična funkcionalnost izdelka - 36 mesecev 

WooDrive E Tehnična funkcionalnost izdelka - 36 mesecev 

Elektronske komponente - 12 mesecev 

 

 

WooDrive izdelek je produkt podjetja Melu d.o.o., ki jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje 

mehanizma za obdobje garancijskega roka, ki začne teči z datumom nakupa. Garancija izdelka velja 

samo v primeru pravilne montaže izdelka. Pozorno preberite navodila za montažo pred vgradnjo. 

Garancija velja samo za tehnični vidik izdelka.  

 

 

 

 

 

  

Žig podjetja:  


