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INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ACCESSORIES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ορθοστάτης κλειδαριάς
Ορθοστάτης σταθερός
Γκρούπ μπάρας
Κλειδαριά (ενσωματωμένη στον ορθοστάτη)
Πλαστικό υποδοχής μπάρας (ενσωματωμένο στον ορθοστάτη)
Τάπα (ενσωματωμένη στον ορθοστάτη)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upright casing with lock
Upright casing stable
Detachable bar
Lock (incorporated in the upright)
Plastic reception of the bar (incorporated in the upright)
Plastic cap (incorporated in the upright)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΜΠΑΡΩΝ
INSTALLATION OF DETACHABLE BARS
Βήμα 1: Στερέωση ορθοστάτη κλειδαριάς
Step 1: Screwing the upright casing with lock

1. Ξεκλειδώνουμε την κλειδαριά, έτσι ώστε οι τρύπες του εσωτερικού σύρτη να είναι ομόκεντρες
με τις τρύπες των πλαστικών δαχτυλιδιών του ορθοστάτη. Τοποθετούμε τον ορθοστάτη της
κλειδαριάς κατακόρυφα στην μια πλευρά του ανοίγματος.
2. Ανοίγουμε τρύπες στον τοίχο στα σημεία που υπάρχουν εσωτερικά λαμάκια στήριξης του
ορθοστάτη.
3. Στερεώνουμε τον ορθοστάτη στον τοίχο, χρησιμοποιώντας ούπα και φρεζάτες βίδες.
1. Unlock the lock , so that the holes of the inner slide to be concentric with the holes of the
plastic rings of the upright. Place the upright of the lock vertically on one side of the opening.
2. Drilling holes in the wall at the points of internal support clamp of the upright.
3. Fix the upright to the wall using dowels and countersunk screws.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΜΠΑΡΩΝ
INSTALLATION OF DETACHABLE BARS
Βήμα 2: Στερέωση σταθερού ορθοστάτη
Step 2: Screwing the upright casing stable

1. Τοποθετούμε τον άλλο ορθοστάτη κατακόρυφα, παράλληλα στον ορθοστάτη της κλειδαριάς και
σε ίση απόσταση από το πρόσωπο του τοίχου στην απέναντι πλευρά του ανοίγματος.
2. Ανοίγουμε τρύπες στον τοίχο στα σημεία που υπάρχουν φρεζάτες οπές στο εσωτερικό στήριγμα
του ορθοστάτη.
3. Στερεώνουμε τον ορθοστάτη στον τοίχο, χρησιμοποιώντας ούπα και φρεζάτες βίδες.
1. Place the other upright vertically, parallel to the upright of the lock and at equal distance from the face
of the wall on the opposite side of the opening.
2. Drilling holes in the wall at the points where exist countersunk holes on the support inside the upright.
3. Fix the upright to the wall using dowels and countersunk screws.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΜΠΑΡΩΝ
INSTALLATION OF DETACHABLE BARS
Βήμα 3: Τοποθέτηση των μπαρών
Step 3: Placing of the bars

Οι μπάρες τοποθετούνται μία-μία ξεχωριστά:
1. a) Τοποθετούμε το άκρο της μπάρας (χωρίς τον ενσωματωμένο μαγνήτη) στην
τρύπα του ορθοστάτη με την κλειδαριά μέχρι να τερματίσει.
b) Τοποθετούμε το άλλο άκρο της μπάρας (με τον ενσωματωμένο μαγνήτη)
ομόκεντρα στην αντίστοιχη τρύπα του απέναντι ορθοστάτη
2. c) Ωθούμε την μπάρα μέσα στην τρύπα μέχρι να τερματήσει και να κρατηθεί στη
θέση αυτή με την επίδραση του ενσωματωμένου μαγνήτη
The bars are placed one by one separate:
1. a) Place the end of the bar (without magnet) into the hole of the upright with the lock
until it stops.
2. b) Place the other end of the bar (with the magnet) to the corresponding concentric hole
in the opposite side
3. c) Push the bar into the hole until stops and kept in this position by the effect of the
built-in magnet

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ACCESSORIES
Βήμα 4: Έλεγχος σωστής λειτουργίας
Step 4: Control of the right operation

Αφού τοποθετηθούν όλες οι μπάρες:
1. Βάζουμε το κλειδί στην κλειδαριά.
2. Γυρίζουμε το κλειδί δύο ολόκληρες περιστροφές δεξιόστροφα (ο σύρτης ανεβαίνει και
ασφαλίζει τις μπάρες).
Ελέγχουμε ότι οι μπάρες δεν μπορούν να αφαιρεθούν.
3. Βγάζουμε το κλειδί από την κλειδαριά.
When all the bars are placed:
1. Put the key in the lock.
2. Turn the key clockwise two full rotations (the latch goes up and locks the bars).
Check that the bars can not be removed.
3. Remove the key from the lock.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
» Tοποθετούμε τις μπάρες μία-μία ξεχωριστά
» Βάζουμε το άκρο της μπάρας (χωρίς τον ενσωματωμένο μαγνήτη) στην τρύπα του ορθοστάτη με
την κλειδαριά μέχρι να τερματίσει
» Βάζουμε το άλλο άκρο της μπάρας (με τον ενσωματωμένο μαγνήτη) ομόκεντρα στην αντίστοιχη
τρύπα του απέναντι ορθοστάτη και ωθούμε την μπάρα μέσα στην τρύπα μέχρι να τερματίσει και
να κρατηθεί στη θέση αυτή με την επίδραση του ενσωματωμένου μαγνήτη
» Βάζουμε το κλειδί στην κλειδαριά και το γυρίζουμε δύο ολόκληρες περιστροφές δεξιόστροφα (ο
σύρτης ανεβαίνει και ασφαλίζει τις μπάρες).
» Βγάζουμε το κλειδί από την κλειδαριά
Εφαρμόζουμε την αντίστροφη διαδικασία για την ελευθέρωση του ανοίγματος.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Πρακτικά λόγω του τρόπου κατασκευής τους τα κάγκελα με αποσπώμενες μπάρες δεν χρειάζονται
ιδιαίτερη συντήρηση.
Συνιστάται όμως, ανάλογα με το περιβάλον, να καθαρίζονται τακτικά προκειμένου να
απομακρυνθούν τυχόν ακαθαρσίες και σκόνη, καθώς και να λιπαίνονται τα κινούμενα μέρη
(σύρτης, κλειδαριά)
με σπρέυ σιλικονούχας βάσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

USE INSTRUCTIONS
INSURANCE - RELEASE OPENING
» The bars are placed one by one separate
» Place the end of the bar (without magnet) into the hole of the upright with the lock until it stops.
» Place the other end of the bar (with the magnet) to the corresponding concentric hole in the opposite
side and push the bar into the hole until stops and kept in this position by the effect of the built-in
magnet
» Put the key into the lock and turn it clockwise two full rotations (the latch goes up and locks the bars).
» Remove the key from the lock
Apply the inverse process to liberalization of opening.
MAINTENANCE INSTRUCTIONS
Practically because of the manufacture way of detachable bars, they do not need particular
maintenance.
It is recommended however, depending on environment conditions, they are cleaned regularly
so that are removed any impurities and dust, as well as the moving parts (latch, lock)
are lubricated with a spray based on silicone.

ENGLISH - WARRANTY CONDITIONS
»
»

»

»

»
»
»
»

»
»

BIOROL S.A covers the product with warranty for a period
of two (2) years starting from the date indicated on the
purchased documents.
“WARRANTY CONFIRMATION” must be filled by the installator
and sent to the manufacturer. Failure to complete and send
the “WARRANTY CONFIRMATION” automatically voids its
validity.
“WARRANTY CERTIFICATE” must be filled by the costumer and
sent to the manufacturer within a month from the installation
date. Failure to complete and send the “WARRANTY CERTIFICATE” automatically voids its validity.
This warranty is limited and concerns the products manufactured by Biorol sa. Any other accessory / product, including
but not limited to motors, electronics, etc., is accompanied by
the warranty of the corresponding manufacturer.
Installation must be performed by a certified technician.
Warranty includes technical support and additional repairs
or replacements of any components/spare parts presenting
approved manufacturing problems.
Repairs, interventions and / or changes covered by this
warranty do not extend its duration or allow for the
suspension of payments.
The materials / parts that have been replaced by either the
manufacturer or under written authorization, within the
warranty coverage, are returned back without any further
damage.
The customer must be able to show the warranty document in
order to be able to use it.
Any legal dispute will be finally solved in the courts of
Katerini, Greece.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
»
»

»

»

»
»

»
»
»
»

Η ΒΙΟΡΟΛ Α.Β.Ε.Ε. παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του
προϊόντος για περίοδο δύο (2) ετών αρχής γενομένης από την
ημερομηνία αγοράς (τιμολογίου/δελτίου αποστολής).
Η «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ» πρέπει να συμπληρωθεί από τον
εγκαταστάτη και να σταλεί στον κατασκευαστή/παραγωγό. Η
μη συμπλήρωση και αποστολή της «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ»
αυτόματα ακυρώνει την ισχύ της.
Το «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ» πρέπει να συμπληρωθεί από
τον πελάτη και να σταλεί στον κατασκευαστή/ παραγωγό σε
περίοδο ενός (1) μήνα από την τοποθέτηση. Η μη συμπλήρωση και
αποστολή του «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ» αυτόματα ακυρώνει
την ισχύ της.
Η παρούσα εγγύηση περιορίζεται και αφορά στο αντικείμενο/
προιόν που κατασκευάσθηκε από την ΒΙΟΡΟΛ ΑΒΒΕ. Όποιο
άλλο εξάρτημα/προιόν, συμπεριλαμβανομένων και μη
περιορισμένων σε κινητήρες, ηλεκτρονικά, κλπ, συνοδεύονται
από την εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή.
Η τοποθέτηση του προϊόντος πρέπει να γίνετε από
πιστοποιημένο εγκαταστάτη/τεχνικό.
Η εγγύηση περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη και επιπλέον
επιδιόρθωση ή αλλαγή οποιουδήποτε εξαρτήματος
παρουσιάσει, αποδεδειγμένα, εργοστασιακό/κατασκευαστικό
πρόβλημα ή αστοχία.
Επιδιορθώσεις, παρεμβάσεις ή/και αλλαγές που καλύπτονται
από την παρούσα εγγύηση δεν παρατείνουν την διάρκειά της
ούτε επιτρέπουν την παύση πληρωμών.
Τα υλικά/εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν είτε από τον
κατασκευαστή είτε με την έγγραφη εξουσιοδότηση του, με την
κάλυψη της εγγύησης, επιστρέφονται πίσω σε αυτόν αυτούσια.
Ο πελάτης πρέπει να επιδείξει την εγγύηση ώστε να μπορέσει
να χρησιμοποιήσει τους όρους της.
10. Για οποιαδήποτε νόμιμη διεκδίκηση αρμόδια είναι τα
δικαστήρια Κατερίνης, Ελλάδα.

THE WARRANTY DOESN’T COVER:

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Damages caused:

Ζημιές που προκλήθηκαν:

» by improper transportation or storage from any thirt parties
or improper installation or normal wear and tear .
» by external factors such as weather, fire (fire), chemicals
(caustic, acids, etc.), salts, water, scratches, natural
phenomena, vandalism, accidents, and so on.
» by a lack of routine maintenance according to the instructions delivered to the buyer and contained in the manufacturer’s manual on handling and care of the door
» by excessive use. Normal use is considered when the door
makes 4 to 5 cycles of operation per day (1 duty cycle is
equivalent to 1 opening and 1 closing).
» by the use of non-original spare parts or non-certified parts
by the manufacturer
» by sabotage or maintenance or repair by unauthorized or
unqualified technical personnel
» by use of parts and / or spare parts of another company or
any other intervention without the written consent of the
manufacturer.
» by power supply grid problems
» by misinterpretation of the manual’s instructions
» by sabotage or interference or intervention by one of the
security/safety components
» by involuntary or intentional, direct or indirect negligence,
omission or misuse (handling)
» on products not labeled by the manufacturer
» by normal wear and tear resulting from exposure to UV
radiation
» by any deformation caused, to dark colored products, by
exposure to sunlight
This document replaces each previous versions.

» από κακή μεταφορά ή αποθήκευση από τρίτους ή κακή
τοποθέτηση ή φυσιολογική φθορά.
» Εξωγενείς παράγοντες όπως καιρικές συνθήκες, πυρκαγιά (φωτιά),
χημικά προϊόντα (καυστικά, οξέα κλπ), άλατα, νερό, γρατσουνιές,
φυσικά φαινόμενα, βανδαλισμοί, ξυσίματα, ατύχημα, κ.ο.κ.
» από έλλειψη συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες που παραδόθηκαν
στον αγοραστή και περιέχονται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή
σχετικά με τον χειρισμό και την φροντίδα της πόρτας
» από υπερβολική χρήση. Φυσιολογική χρήση νοείται όταν η πόρτα
κάνει 4 έως 5 κύκλους λειτουργίας, το μέγιστο, ανά ημέρα (1
κύκλος λειτουργίας ισοδυναμεί με 1 άνοιγμα και 1 κλείσιμο).
» από την χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών ή μη πιστοποιημένων
εξαρτημάτων από τον κατασκευαστή
» από δολιοφθορά ή συντήρηση ή επισκευή από μη
εξουσιοδοτημένο ή μη εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό
» Χρήση εξαρτημάτων ή/και ανταλλακτικών άλλης εταιρείας ή
οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση
του κατασκευαστή.
» από προβλήματα του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας
» από εσφαλμένη ερμηνεία των οδηγιών των εγχειριδίων
» από δολιοφθορά ή παρέμβαση ενός από τα εξαρτήματα ασφάλειας
» Ακούσια ή εκούσια, άμεση ή έμμεση αμέλεια, παράλειψη ή κακή
χρήση (χειρισμός)
» σε προϊόντα που δεν φέρουν την ετικέτα του κατασκευαστή
» από φυσιολογική φθορά που προέρχεται από την έκθεση σε UV
ακτινοβολία
» από τυχόν παραμόρφωση που προκαλείται από την έκθεση
σκούρων χρωμάτων στο ηλιακό φως
Το παρόν καταργεί κάθε προηγούμενο

ΙNSTALLATION DATE:
_____________________________________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ :
_______________________________________

STAMP AND SIGNATURE OF THE TECHNICIAN:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ:

CUSTOMER NAME & SIGNATURE:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

WARRANTY CERTIFICATE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

DATE:________________________
PURCHASE DOCUMENT DATE:_____________________
MODEL:_____________ SERIAL N:____________________
HEIGHT:_________mm x WIDTH:_________mm
AUTOMATION:
YES
NO
ACCESSORIES:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:____________
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:_______________
ΜΟΝΤΕΛΟ: ______________________________________
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:___________________
ΥΨΟΣ:__________mm x ΠΛΑΤΟΣ:__________mm
ΑΥΤΟΜΑΤΗ:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ________________

(To be filled from costumer and sent to the
manufacturer in a period of 30 days)

SURNAME / NAME / SIGNATURE (costumer):

(Να συμπληρωθεί από τον πελάτη και να αποσταλεί
στον κατασκευαστή εντός ενός (1) μήνα)

SURNAME / NAME / SIGNATURE (costumer):

WARRANTY CONFIRMATION

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

DATE:_____________
MODEL:___________
SERIAL N:__________
HEIGHT:__________mm x WIDTH:_________mm
AUTOMATION:
YES
NO
ACCESSORIES:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:____________
ΜΟΝΤΕΛΟ: _________________
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΥΨΟΣ:__________mm x ΠΛΑΤΟΣ:__________mm
ΑΥΤΟΜΑΤΗ:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ________________

I certify that the installations was completed according to
manufacturer’s manual of installation.

Επιβεβαιώνω πως η τοποθέτηση έγινε σύμφωνα με το εγχειρίδιο του
κατασκευαστή.

(To be filled from installator and sent to the
manufacturer)

SURNAME / NAME / STAMP & SIGNATURE (installator):

(Να συμπληρωθεί από τον τεχνικό τοποθέτησης και να
αποσταλεί στον κατασκευαστή)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΉ (τεχνικός
τοποθέτησης):

Rolling Shutter - Residential Doors - Industrial Doors Automations
10 Km Old National Road Katerini-Thessaloniki, P.O. 600 62
Tel: +30 23510 41860

Fax: +30 23510 42252 e-mail: info@biorol.gr
www.biorol.gr

