
Paigaldus-ja kasutusjuhend/
Hooldus ja testimine

See on oluline dokument, mis kirjeldab Dorgardi 
õiget paigaldamist, kasutamist ja hooldamist. 

See juhend nõuab täielikku läbilugemist ja arusaamist enne, 
kui hakkate seadet paigaldama ning juhendit peab säilitama 
turvalises kohas (nagu nt Tuleohutuse Riskihindamise Faili).



Hoidke antud juhendit kindlas kohas.
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Manufacturer’s Classification:-
As Required By BS EN 1155:1997
ID of Certification Body:- 1121
Registered Address:- Fireco Ltd., 30 New Road, BRIGHTON BN1 1BN, UK
CE mark applied for:- 08
EC Certificate of Conformity Number:- AE0021
Power size:- Minimum 3 to Maximum 7

3 5 3 to 7 1 1 0

MANUFACTURED TO COMPLY WITH BS EN 1155:1997
The European Standard EN 1155:1997 has the status of a British Standard.



Sissejuhatus

Dorgard on akuga töötav seade, mille eesmärk on hoida ohutult ja seaduslikult avatuna 
tuletõkkeuksi. "Kuuldes" tulekahjuhäiret vabastab Dorgard ukse automaatselt. Dorgard saab 
hoida tuletõkkeust avatuna igas asendis avatud või suletud oleku vahel, kuigi on soovitatav, et 
uks ei jää alla 65 kraadise nurga.
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Enne paigaldust

Enne paigaldamist tuleb tagada: 

1. . Et sobiv automaatne tulekahju 
signalisatsioon paigaldatud. 

2. Uks on isesulguv st on paigaldatud 
uksesulgur. 

3. . Uks sulgub tihedalt. 

4. Ukse ja põranda pind, millele Dorgard 
paigaldatakse, on sile ja tasane. 

5. . On määratud ukse sulgemisjõud. 

6. Tulekahjusignalisatsiooni süsteem töötab 
korralikult, st akustika töötab, kui 
signalisatsioon on aktiveeritud. 

7. Ukse ja põranda vahel on piisavalt ruumi 
põrandaplaadi paigaldamiseks, ekh vahe 
peaks olema umbes 5mm. 

8. Dorgard on osa teie Tuleohutuse 
Riskihindamise Failist.

Samal ajal kui Dorgard hoiab tuletõkkeust 
avatuna, "kuulab" see pidevalt tulekahjuhäire 
heli. Kui heli kõlab, kontrollib Dorgard alarmi 
20 sekundi pikkuse ajavahemiku jooksul ja 
seejärel vabastab tuletõkkeukse.
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Dorgard tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil. Dorgard ei sobi 
välistingimustes kasutamiseks. Lugege see juhend läbi ja järgige seda hoolikalt, hoidke seda 
kindlas kohas.

BS EN1155:1997 on sätestatud, et ust ei tohi hoida avatuna väiksema nurga all kui 65 kraadi. 
On soovitatav, et põrandaplaat on paigaldatud vastamaks sellele standardile.

Kui õigesti paigaldatud, vastab Dorgard BS 7273-4 Kategooria C määrusele.

Täiendav informatsioon helitulekahjuhäire kohta:

Britis Standardis tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamise kohta, BS5839 – 1:2002, (punkt 16.2 ) ,on 
öeldud: 
Helirõhu tase häiresignaali puhul kõigis hoone ligipääsetavates piirkondades peab olema vähemalt 
65dB(A). . . kui helirõhutaseme taustamüra on üle 60dB(A), peab tulekahjuhäire signaali helirõhk 
olema 5dB kõrgem kui taustamüra.

On arusaadav, et on teatud müra igapäevaelus, mis võib olla valjem kui tulekahjualarm ja püsib 
kauem kui 30 sekundit (nagu nt tolmuimeja). Kuigi see on nõutud Briti Standardi poolt, ei ole 
alarm sageli 5 detsibelli valjem.
Hoides tuletõkkeuksi avatuna " kuulab" Dorgard just pidevat tulekahjuhäire heli. Dorgard peab 
"kuulma"tulekahjuhäiret, mis ületab 65 detsibelli ja see peab kestma kauem kui 14 sekundit. 
Üldise mürataseme puhul, mis ületab 80 detsibelli, vabastab Dorgard tuletõkkeukse. See on sisse 
ehitatud üksuse turvaelementi. Kui müratase ruumides ületab 80 detsibelli, on ebatõenäoline, et 
oleks kuulda 65 detsibellist alarmi, seega Dorgard vabastab tuletõkkeukse ning see sulgub.
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Toiteallikas- use 2 x C Size LR14 ja kellaaja seadistamine

Patareid- Kasutamiseks ainult leeliseliste patareidega. 
Ärge kasutage taaslaetavaid patareisid.

Kaasasolevad 2xC suuruses Procell leelispatareid peaks 
kestma vähemalt 12 kuud. Dorgard kontrollib pidevalt 
patareid, tagamaks seadme ohutut kasutamist.

1. Avage akukorpus kruvikeerajaga.

2. Paigaldage patareid patareipessa (+) positiivne pool 
üleval. Patareide vale paigaldus võib tekitada 
kahjustusi seadmele.

3. Akupesa sulgemisel ei tohi kruvisid üle pingutada.

Kui Dorgardi patareid on tühjenemas, kostub seadmest 
hoiatussignaal, kuni patareid on täiesti tühjad, 
eemaldatud või asendatud uutega.

Hoiatus. Patarei eluiga võib lühendada 
mürarikkas keskkond.

Kellaaja seadistamine:

Dorgardi sisemise kella seadistaiseks 12:00 peale, 
tuleb Dorgard käivitada kell 12:00.

Dorgard ei korrigeeri kella automaatselt suveajale 
üleminekul.

Dorgard sisemise kella nullimiseks eemaldage patareid, 
oodake 10 sekundit ja sisestage need uuesti kell 12.00.

Hoiatus. Iga kord, kui aku eemaldatakse ja sisestatakse 
uuesti, on kell automaatselt nullitud.
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Night-time Release

Dorgard saab hoida tuletõkkeust avatuna 24 tundi ööpäevas. Soovitav on 
siiski, et tuletõkkeuksed suletakse öösel, sest siis on tulekahju märkamatult 
levimise võimalus suurem kui päevasel ajal.

Selleks, et tagada tuletõkke uste sulgemise öösel, saab Dorgard uksed 
vabastada eelseadistatud ajal kuid siis ta ei toimi enam kuni hommikulni 
lahtihoidmismehhanismina.

Õine vabastamine

1. Tee kindlaks, et Dorgardi sisemine kell on seatud "reaalajas" (vt Kellaaja 
seadmine).

2. Keerake Dorgard tagurpidi, et paljastada kiiplülitid.

3. Kasutades väikest plastikust plokktööriista valige öine vabastus. Lülitades 
kiiplüliti valitud numbri suunas aktiveerub funktsioon.

Märkus. Kui kõik kiiplülitid on suunatud üles, 
siis õine vabastus ei toimi.

Öise vabastuse helisignaal:

On soovitatav, et helisignaal ei ole blokeeritud. Helisignaal on hoiatuseks 
hoones viibivatele inimestele, et tuletõkkeuks on sulgumas ja suurendab 
seega ohutust. Siiski on selge, et teatud kohtades võib öine helisignaal olla 
häiriv. See on ka põhjus, miks seadmel on võimalik öiset helisignaali 
blokeerida.

Pärast patareide paigaldamist Dorgardi kõlab pikk helisignaal, millele 
järgneb mootori heli (Dorgard seadistus), siis 3 x üksikut tooni. Need 3 
toonid näitavad kiiplüliti positsiooni, kus:
madal toon = Off (väljas)
kõrge toon = On (sees)
Näiteks: kiiplülitid on positsioonides nr1 = sees , nr2 = väljas, nr3 = väljas. 
Toonid on sel juhul: kõrge, madal, madal.

Dip
Switch

Release 
Time

Reset
Time

1 20:00 08:00

2 21:00 07:00

1 & 2 22:00 06:00

Õine vabastamise 
valikud on järgnevad:

Note. Dip Switch 3 
disables the Night-time
Release warning tone.
Dip Switch 4 has no
function.
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Paigaldamine

1. Paigaldage patareid ja seadistage soovitud öine 
vabastus.

2. Sulgege tuletõkkeuks. Asetage paigaldus-šabloon vastu 
ükse seda külge, mis sulgub ukseraami vastu.

3. Võtke arvesse erinevaid põrandapindasid.

4. Teha põhiaugud või märkige nende asukoht läbi 
paigaldus-šablooni.

5. Kasutades 2 kruvi kinnitage Dorgard ukse külge 
šablooni punktides A ja B. See võimaldab Dorgard üles 
ja alla liigutada ja see õigesti positsioneerida. Õige 
asend on: kui Dorgardi kolb on täielikult avanenud 
saab uks vabalt liikuda. Kui Dorgard kolb on kinni, siis 
tekib kokkupuude põranda või põrandaplaadiga. Kui 
Dorgard on õiges asendis, kinnitage kõik 4 kruvi.

6. Kinnitage tuletõkkeukse kleebised mõlemale poole ust 
silmade kõrgusele.

Märkus. Dorgard ei tööta kuni patareid on sisestatud.

Patareid saab eemaldada või sisestada, kui Dorgard on juba ukse 
külge kinnitatud.



Põrandaplaadi paigaldamine
TÄHELEPANU: Paigaldage Dorgard uksele enne 
põrandaplaadi paigaldamist.

Hoiatus! Enne aukude puurimist või kinnituskruvid 
paigaldamist põrandasse, tehke kindlaks, et antud 
kohas ei ole elektrijuhtmeid, veetorusid, 
gaasitorusid, jne. Selle mitte kindlaks tegemine võib 
põhjustada häireid hoones ning tõsiseid vigastusi või 
surma.

1.

Avage uks kuni 90 kraadi või soovitud avatud 
asendisse, mis on suurem kui 65 kraadi. Lükake 
põrandaplaat tuletõkkeukse alla, positsioneerides 
stopperiga pool ukse taha ning vältimaks 
komistamisohtu võimalikult külgneva seina lähedale.

2. Vajutage Dorgard stopper alla nii, et see istuks põrandaplaadil. 

3. Pörake põrandaplaati nii, et stopper oleks kokkupuutes 
uksega. Sellega tagate, et stopper istub põrandaplaadi 
kesksüvendis

4. Märkige põrandaplaadi kinnitusavade asukoht põrandale. 

5. Eemaldage põrandaplaat.
6. Kui põrand on betoonist, puurige 4x6mm augud

(umbes 40 mm sügavad) ning sisesta müürsepa tüüblid. 

7. Paigutage põrandaplaat tüüblite peale/märgitud punktide peale 
ning kinnitage see kruviga.

8. Avage uks vastu stopperit ning vajutage ning vabastage kolb. 
Kui põrandaplaat on paigaldatud õigesti, peaks see kolb 
sobituma kesksüvendisse. Kui see ei sobitu, siis minge tagasi 
punkt 3 juurde ning vahetage põrandaplaadi asukohta.
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Märkus. Põrandaplaat võimaldab Dorgardil taluda tugevaimat sulgemisjõudu, nagu 
määratletud BS EN 1155 määrusega ning see takistab libisemist siledatel pindadel ja muudes 
tingimustes, näiteks kui puitpõrand paindub.

Märkus.Väiksema põrandaplaadi varustusse ei kuulu stopperit. See on kasutatav 
konkreetsetel asjaoludel, kus ukse avatud olekus hoidmine toimub vertikaalsel pinnal. 
Teisenese põrandaplaadi paigaldamine toimub ülalkirjeldatud juhiste järgi, jättes välja 
stopperi viited.
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Dorgardi kasutamine ja testimine

Ukse lahtihoidmine: 

1. Ava tuletõkkeuks vajalikku asendisse.

2. Seisa ukse küljega kohakuti.

3. Vajutage jalaga kolb alla. Sõltuvalt uksesulguri 
tugevusest või põranda tüübist võib vajalik olla suurem 
surve.

4. Kolvile survet avaldades lükake/tõmmake uks 
ettevaatlikult sulgemise suunas.

5. Eemaldage oma jalg ning vabastage uks.

Dorgardi vabastamiseks, kas

A. Vajutage kolb kergelt jalaga tuletõkkeukse poole. 

või; 

B. Lükake ust  avamise suunas. 

Märkus. Kui uks on surutud kõvasti vastu 
põrandaplaadi stopperit, siis saab Dorgardi vabastada 
ainult meetodi A. 

Testimine: 

Dorgard viib läbi iganädalast enesekontrollitestid 12 
tundi pärast aku paigaldamist ja seejärel iga 7 päeva 
pärast. Kui uks on enesekontrolli ajal avatud olekus, siis 
vabastab Dorgard selle. Kui Dorgard avastab siserikke, 
siis kostub helisignaal ning enesekontroll ei õnnestu. 



Dorgard testimine tulekahjuhäirega

1. Avage tuletõkkeuks ja vajutage kolb alla.

2. Tekitage tulekahjuhäire heli vähemalt 30 sekundit.

3. LED Dorgardi peal vilgub iga 1,3 sekundit ja see näitab, et Dorgard "kuuleb" tulekahjuhäire 
heli.

4. Dorgard vabastab tuletõkkeukse ca. 20 sekundi järel.

5. Kui Dorgard on valmis ust vabastama, kõlab 8 korda  „kõrge-madal” helisignaal ning seejärel 
uks vabastatakse. Kui Dorgard on ukse vabastanud ning tulekahjualarm on vaikinud, toimub 
reset, ning tuletõkkeukse võib uuesti avada.

Märkus . Kui Dorgard ei reageeri tulekahjuhäirele, on vajalik seadme helitundlikust 
reguleerida (vt tundlikkuse reguleerimine).

Muudatused ruumides (uus mööbel, uus vaipkate, jne) võivad summutada heli ruumis. 
Pärast muudatusi on vajalik läbi viia uus tulekahjuhäire test. 

Vaatamata sellele, et Dorgard viib ise iga 7 päeva pärast läbi enesekontrolli, on soovitatav 
seda iga nädal ise testida. See tagab, et Dorgard reageerib tulekahjuhäire.
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Tundlikkuse reguleerimine

Iga keskkond on erinev ja Dorgard võib vajada 
korrigeerimist vastavalt keskkonnale.

Peale seda, kui on kindlaks tehtud, mida korrigeerida, 
saab selleks kasutada komplektis olevat plastikust 
reguleerimistööriista. Hoiatus! Ülereguleerimine muudab 
seadme kasutuskõlbmatuks. 

Tundlikkuse seadistamine kui Dorgard ei ole piisavalt 
tundlik, st ei reageeri tulekahjuhäirele:
1. Sisestage ettevaatlikult plastikust kruvikeeraja avasse 

seadme esiküljel.

2. Pöörake päripäeva mitte rohkem kui 5 kraadi (väike 
reguleerimine suurendab tundlikkust väga palju).

3. Tehke Dorgardi kontroll tulekahjualarmiga.

4. Kui probleemid püsivad korrake samme 1-3.

Märkus. Reguleerimiskruvil on piirang mõlemas 
suunas. Kui kruvi keeramisel tunned vastupanu-
lõpeta, muidu võid üksust vigastada.

Kui Dorgard on liiga tundlik (reageerib isegi väikse 
heli peale) järgige samme 1-4, kuid 2. etapis keerake 
kruvi vastupäeva.



Veaotsing

Järgnevad on korduma kippuvad küsimused Dorgardi kohta.

1. Miks Dorgard ei vabane, kui kõlab tulekahjuhäire?

• Kontrolli, et tulekahjuhäire kõlab vähemalt 30 sekundit.

• Kontrolli, et tuletõkkeuks saab sulgeda takistusteta.

• Kontrollige, kas kolb on vähemalt 10mm alla vajutatud, enne kui saavutab kontakti 
põrandaplaadiga.

• Kontrollige, et kohas kuhu Dorgard on paigaldatud on tulekahjuhäirevaljem kui 65 detsibelli.

• Reguleerige Dorgardi tundlikkust (vt tundlikkuse reguleerimine).

2. Miks vabastab Dorgard ukse ilma, et tulekahju alarm kõlaks?

• Kontrollige, et Dorgard on paigaldatud ukse sellele küljele, mis sulgub uksepiida vastu.

• Dorgard vabastab ukse kui see tõugatakse avamissuunas. Selle vältimiseks on soovitatav 
paigaldada põrandaplaat.

• Ohutuse tagamiseks, on Dorgard seadistatud ukse vabastama, ''kuuldes'' pidevat heli, mis 
on valjem kui 65 detsibelli, sest see heli võib varjata potentsiaalset tulekahjuhäiret.

• • Dorgard vabastab ukse iga 7 päeva järel ning see on osa selle enesekontrolli rutiinist.

• Kontrollige öise vabastuse seadeid.

• Reguleerige tundlikkus Dorgard üksusel (vt tundlikkuse reguleerimine).

• Kontrollige akude laetust, kas Dorgardi üksus teavitab signaaliga tühjadest patareidest?
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Veaotsing

3. Miks tuletõkkeuks ikkagi sulgub, kui kolb on täielikult alla surutud?

• Kontrollige, et kolvi ots ei ole kulunud või kahjustatud. Asenda see vajaduse korral.

• Kontrollige, et Dorgard paikneks piisavalt madal, et saavutada piisavalt hea kontakt
põrandaplaadiga kui kolb on alla surutud. Vertikaalne kolvi liikumine 10-15mm on ideaalne.
Vajadusel muuda selle asukohta.

• Kontrollige, et uksesulgur ei sulge ust liigse jõuga. Kui see on probleem, siis paigalda
põrandaplaat või kohandada uksesulguri survetsurvet (vaadake tootja juhiseid).

• Kontrollige, et kolvi otsal on piisavalt haarduvust põrandapinnaga st põrandapind ei ole
liiga libe. Kui see on probleem, siis on soovitatav paigaldada põrandaplaat.

4. Miks Dorgard ei hoia ust avatud asendis?

• Kontrollige, kas kolb on alla surutud.

• Veenduge, et patareipesa on suletud, patareid on õigesti paigaldatud ja töötavad

• Kontrollige, et Dorgard ei ole paigaldatud uksel liiga madalal või kõrgel. Ukse 
lukustumiseks ideaalne vertikaalne kolvi liikumine on 10-15mm.

• Kontrollige, et Dorgard on paigaldatud ukse sellele küljele, mis sulgub uksepiida vastu

• Kontrollige Dorgard ole häires.

• Eemaldage patareid 10 sekundiks ning sisestage uuesti, tehes seadmele restart.

Kui kõik eespool nimetatud punktid on täidetud ja vajalik on edasine abi, võite ühendust 
võtta meie tehnilise nõuande telefonil.



Error Messages 
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* LED flash
Lo – Low Tone
Hi – High Tone

Beep / Flash Sequence What it means What to do 

During Power up 

LoHi-LoHi-LoHi Indicates Battery Lift is open No action required
during power up

Long Tone Indicates start of power up test No action required

Lo – Lo – Lo  No Dip Switch has been selected No action required

Hi – Lo – Lo  Dip Switch 1 has been selected No action required

Lo – Hi – Lo  Dip Switch 2 has been selected No action required

Hi – Hi – Lo  Dip Switches 1 and 2 No action required
have been selected

Lo – Lo – Hi Dip Switch 3 has been selected No action required

Hi – Lo – Hi Dip Switches 1 and 3 No action required
have been selected

Lo – Hi – Hi Dip Switches 2 and 3 No action required
have been selected

Hi – Hi – Hi Dip Switches 1, 2 and 3 No action required
have been selected

Dip Switch 4 has no function and
will not affect beep sequence

During standard operation 

*---(32secs)---*---(32secs)---*---(32secs)---*---etc. LED indicates that the system is No action required
working properly

*-(1.3secs)-*-(1.3secs)-*-(1.3secs)-*-(1.3secs)-*-etc LED indicates that the Dorgard  If no alarm is sounding 
is “hearing” a possible alarm (or a  please refer to the  
continuous background noise section on adjusting  
in excess of 65 decibels) the sensitivity of 

Dorgard.

HiLo – HiLo – HiLo – HiLo – HiLo – HiLo – HiLo – HiLo Dorgard is about to release door No action required
*-------*-------*-------*-------*-------*-------*-------* (If warning tone has been 

disabled – then no tone will sound)



Error Messages continued

* LED flash
Lo – Low Tone
Hi – High Tone
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Beep / Flash Sequence What it means What to do

During standard operation

LoHi – LoHI – LoHi – LoHi – LoHi – LoHi –LoHi – LoHi Dorgard resetting ready No action required
*-------*-------*-------*-------*-------*-------*-------* for re-activation
Tone and flash sequence Is followed by the sound 
of the motor driving

Error Modes

Lo – (2secs) – Lo – (2secs) – Lo – (2secs) – etc Indicates Battery Lift is not 1. Screw down Battery Lift
*----------*----------*----------*----------*----------etc screwed down properly

HiHiLo………………… Possible fault with Motor 1. Check Ferrule is not worn
This pattern may repeat or damaged. Replace if 

* * * …………………… necessary
2. Release tension on fixing 

Screws and check Dorgard
is positioned flat against
door with no obstructions

3. Recycle or if necessary,
replace Batteries

HiHiHiHiLoLoLoLo---(4secs)--- Indicates possible Plunger Same 3 points of action 
HiHiHiHiLoLoLoLo---(4secs)---etc movement fault as above

HiLoLoLo---(4secs)---HiLoLoLo---(4secs)---etc Indicates possible problem Same 3 points of action 
**** -------(4secs)---****-------(4secs)--- etc with Battery insertion               as above

HiLo-------(17mins)------HiLo------(17mins)------etc Low Battery mode or Same 3 points of action
(Dorgard will repeat HiLo 8 times after 68mins) miscellaneous error as above
****--(4secs)-- ****--(4secs)-- ****--(4secs)-- etc
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Ennetav hooldus ja regulaarne kontroll tagab, et Dorgard toimib korrektselt. Veenduge, et 
uuendate hoolduskirjet pidevalt.

Iganädalaselt

Kontrollige, et Dorgardi kolb on piges ja hoiab ukse lahti. Laske tulekahjuhäirel kõlada 20 sekundit 
ning seejärel peaks Dorgard ukse vabastama. Kui uks ei vabane, vaadake veaotsingu osa.

Igakuiselt

Teostage iganädalane test ning kontrollige, et 3 mikrofoni auku on puhtad tolmust, mustusest jne.
Dorgardi tuleks puhastada kergelt niiske lapiga. Kui see on paigaldatud, kontrollige, et põrandaplaat 
on kindlalt kinnitatud ja ei ole kahjustatud.

Iga 6 kuu tagant

Teostage nädala ja kuu ajakava ning lisaks kontrollige:

1. Üksuse kolvi seisukorda.

2. Dorgardi seade on kindlalt ukse külge kinnitatud.

Kui ükskõik mis osa on kulunud, rebenenud või kahjustatud, siis vahetage see kohe. Kui vajalik 

on edasine abi, võite ühendust võtta meie tehnilise nõuande telefonil.

Iga-aastaselt

Teostage 6 kuu graafikut ja vahetage patareid.

Märkus ja hoiatus

• Seade on võimeline avastama madalat akutoidet või võimalikke vigu, andes pidevalt hoiatust 
(helisignaali) ning katkestades ukse lahtihoiumehanismina töötamise.

• Dorgard teostab enesekontrolli 12 tundi peale patareide sisestamist ning seejärel iganädalaselt. 
Kui tuletõkkeuks on enesekontrolli ajal lahti, vabastab Dorgard selle. Kui Dorgard avastab 
sisemise rikke, kostub helisignaal ning Dorgard ei toimi.

• Kui enesekontrolliks ei sobi kesköö, on võimalik seda aega muuta, reguleerides Dorgard kella 
edasi või sisestades patareid uuesti 12 tundi enne soovitud enesekontrolli aega. Näiteks kui 
soovite enesekontrolli teostada keskpäeval tuleb patareid uuesti sisestada keskööl.

Hoolduskava
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Allpool toodud logi on mõeldud katma 12 kuu perioodi ning tuleb täita pärast iga 
kontrolli. See on ametlik kirje ja hoolduskava teostab pädev (vastutav) isik. Edasised 
logiraamatud on saadaval tehnilise nõuande telefonil.

Hoolduskirje

Seerianumber: Asukoht: 

(seerianr on Dorgardi üksuse tagaküljel): 

Paigaldamise kuupäev: Paigaldaja:

Nädal Tulem (märgi) Kuupäev Allkiri Nädal Tulem(märgi) Kuupäev Allkiri
1 27
2 28
3 29
4 30
5 31
6 32
7 33
8 34
9 35

10 36
11 37
12 38
13 39
14 40
15 41
16 42
17 43
18 44
19 45
20 46
21 47
22 48
23 49
24 50
25 51
26 52



Commissioning  Certificate
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Elektrilise lahtihoidmismehhanismi(de) (palun mittevajalik maha tõmmata) tellimuse sertifikaat 
aadressil:                  .....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Mina/meie, isik(ud), kes vastutab (allkiri allpool) tellimuse eest, mille üksikasjad on esitatud allpool, 
kinnitan, et seadmed, mille oleme tellinud vastavad minu/meie teada BS 7273-4:2007 poolt 
soovitatud ja allpool toodud kategooria jaoks, väljaarvatud erinevused, mis on märgitud käesolevas 
sertifikaadis.

Nimi (trükitähtedes):.............................................................Ametikoht:...............................................
Allkiri:...................................................................................Sihtnumber.................................................
Eest ja nimel:...............................................................................................................................
Aadress:...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................Postcode:......................................................

O Kõik seadmed toimivad vigadeta.
O Paigaldamine, kuivõrd seda on võimalik mõistlikult kindlaks määrata, on standardile vastav.
O Oleme paigalduse teinud vastavalt (BS 7273-4:2007, 21,5) soovitustele
O Toimivusdokumendid on lõpetatud enne/pärast (mittevajalik maha tõmmata) 
vabastusmehhanismide toimivaks muutumist

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
Vabastusmehhanismide lõhikirjeldus, meetodi(te) käivitamine (vt 7273-4:2007, punkt 8) ja süsteemi 
projekteerimine (vt BS 7273-4:2007, punkt 10)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
O Kõik seadmed toimivad vigadeta.
O Paigaldamine, kuivõrd seda on võimalik mõistlikult kindlaks määrata, on standardile vastav.
O Oleme paigalduse teinud vastavalt (BS 7273-4:2007, 21,5) soovitustele
O Toimivusdokumendid on lõpetatud enne/pärast (mittevajalik maha tõmmata) 
vabastusmehhanismide toimivaks muutumist

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
Hooldus: On soovitatav, et pärast paigaldust hooldatakse Dorgardi nii, et säiliks BS 7273-4:2007, 
punkt 22 vastavus.
Kasutaja vastutus: Kasutaja peab määrama vastutava isiku juhendama vabastusmehhanismide 
rutiinset kontrolli vastavalt BS 7273-4:2007, 22.1 ja järelevalvet kõigis küsimustes, mis puudutavad 
tulekahju avastamis-ja häiresüsteemiga kooskõlastust vastavalt BS 5839-1:2002, punkt 7.



Tehnilise abi vajaduse puhul võtke ühendust UK tehnilise nõuande 
telefonil: 0845 241 7575 või +44 (0) 1273 320 688 

e-mail: help@dorgard.com 
www.dorgard.com

Kõikide muude päringute tegemiseks pöörduge tarnija poole.

Versioon 3.0

Tootja garantii

Fireco Limited garanteerib kliendile, et tootel ei esine materjali ja töö defekte 24 kuud 
alates ostmise päevast. Kui toode on puudusega, mis ilmnevad garantiiajal, parandab/
asendab Fireco Ltd. selle tasuta.

Kui tootel hakkab ilmnema defekt garantii perioodi ajal, palume kõigepealt kontrollida, 
kas toode on kasutuses ettenähtud viisil ning paigaldatud korrektselt juhendi järgi ja kas 
patareid toimivad. Kui see ei lahenda probleemi, võtke meiega ühendust kirjalikult e-
posti aadressil, mis on toodud allpool või telefoni teel Dorgardi tehnilise nõuande 
telefonil.

Garantii ei kehti ühegi toote tavaamortisatsioonist tulenevate puuduste, tahtliku kahju, 
õnnetuse, kliendi või kolmanda isiku hooletuse, ebanormaalsete töötingimuste, juhendi 
mitte-järgimise, väärkasutuse või toote remontimise ilma Fireco Ltd. heakskiiduta 
puhul. Garantii ei kata patareid ja kolviotsasid, mis võivad vajada väljavahetamist 
garantiiaja jooksul. Fireco Ltd. ei vastuta teie saamata jäänud kasumi, ebamugavuse või 
kaudse või otsese kahju eest, mis on tekitatud toote puudustest.

Kui tooted on müüdud tarbija tehinguga, siis ostja õigused ei ole mõjutatud 
garantiiperioodiga.




