
A következő oldalakon gyorsan és egyszerűen megtudhatja, 

hogy tolóajtója vagy -ablaka érintett-e az 

általunk kibocsátott figyelmeztető felhívás által.

siegenia-aubi tájékoztat!

ABL AKVASAL ATOK

A JTÓVASAL ATOK

TOLÓA JTÓ VASAL ATOK

SZELLŐZÉS-  ÉS ÉPÜLETTECHNIKA
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Piaci megfigyeléseink révén megál-
lapítottuk, hogy 1994 és 1996 kö-
zött gyártott PsK, PsK-Z, HsK típusú 
szerkezeti elemek, úgynevezett 
csúsztatók hibásak lehetnek. emiatt 
a csúsztatók eltörhetnek, ami által 
a tolóajtókban vagy -ablakokban 
lévő szárnyak kieshetnek a keret-
ből, ezzel anyagi és személyi kárt 
okozva.

ebben a prospektusban tudnivaló-
kat talál arra vonatkozólag, hogy 
milyen gyorsan és egyszerűen 
megállapítható, hogy tolóajtó-
jába vagy -ablakába bele van-e 
szerelve ilyen csúsztató. Kérjük, 
ehhez kövesse a prospektus egyes 
lépéseit. 
 

Ha kiderülne, hogy tolóajtajában 
vagy -ablakában az érintett csúsz-
tató került beszerelésre, sürgősen 
azt javasoljuk, hogy egyelőre 
tartsa csukva ezeket az ajtókat és 
ablakokat!

amennyiben nem tudná pontosan 
azonosítani ezeket a csúsztatókat, 
saját biztonsága érdekében azt 
javasoljuk, hogy tartsa csukva 
tolóajóit és -ablakait!

Forduljon az Ön által ismert nyílás-
záró szaküzlethez, és rendelje meg 
tőlük a csúsztatók gyors cseréjét!
 

a www.siegenia-aubi.com honla-
pon további hasznos tájékoztatást 
talál. a honlapon profi szervizpart-
nerek állandóan megújuló listáját 
is megtalálja, hogy könnyebben 
találjon szakembert az Ön közelé-
ben.

Ha még lennének kérdései, vagy 
további információkra van szüksé-
ge, küldjön egy rövid üzenetet:

e-mail: 
gleiterservice@siegenia-aubi.com

siegenia-aubi gruppe
stichwort „Warnhinweis“
industriestraße 1 - 3
D – 57234 Wilnsdorf
Fax: +49 271 3931-77 020

Tisztelt Cím!
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Az Ön eleme az említett nyitási módokhoz tartozik:

1. ábra: az elem bukva nyitva 2. ábra: az elem tolva nyitva

NEM:
lapozzon 
tovább az 
4. oldalra

IGEN:
lapozzon 
tovább az 
5. oldalra

az Ön eleme az alább ábrázolt módon bukva és tolva nyitható?
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Az Ön eleme az említett nyitási módokhoz tartozik:
NEM:
nem szükséges 
semmilyen intéz-
kedést megtenni

IGEN:
lapozzon 
tovább az 
8. oldalra

az Ön eleme az alább ábrázolt módon bukva és tolva nyitható?

1. ábra: az elem bukva nyitva 2. ábra: az elem tolva nyitva
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Az Ön eleme SIEGENIA-AUBI szerkezeti részekkel van felszerelve:
NEM:
nem szükséges 
semmilyen intéz-
kedést megtenni

IGEN:
lapozzon 
tovább az 
6. oldalra

a takarósapkára az alább ábrázolt céges logó van rányomva?

vagy
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Az Ön elemét az illető időszakban gyártották:
1-es+2-es
ALAKÚ:
lapozzon tovább 
a 7. oldalra

3-as ALAKÚ:
nem szükséges 
semmilyen intéz-
kedést megtenni

Milyen takarósapkával van felszerelve az Ön eleme?

1-as alakú

2-as alakú

3-as alakú
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Az Ön elemébe az illető csúsztatók lettek beszerelve:
1-es 
TÍPUSÚ:
lapozzon tovább 
a 10. oldalra

2-es-4-es 
TÍPUSÚ:
nem szükséges 
semmilyen intézke-
dést megtenni

Milyen csúsztatók lettek az Ön elemébe beszerelve?

1-es típusú: 
színe: barna* 
logó nélkül

2-es típusú:
színe: fekete*
logóval

3-as típusú: 
színe: barna* 
logóval

4-es típusú:
színe: Fehér*
logó nélkül

*gyártási időtől függően elszíneződések lehetségesek!



Az Ön eleme SIEGENIA-AUBI szerkezeti részekkel van felszerelve:
NEM:
nem szükséges 
semmilyen intéz-
kedést megtenni

IGEN:
lapozzon tovább 
a 9. oldalra 

a belső fémrészekre az alább ábrázolt céges logó van rányomva?
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Az Ön elemébe az illető csúsztatók lettek beszerelve:
1-es 
TÍPUSÚ:
lapozzon tovább 
a 10. oldalra

2-es-4-es 
TÍPUSÚ:
nem szükséges 
semmilyen intézke-
dést megtenni

Milyen csúsztatók lettek az Ön elemébe beszerelve?

*gyártási időtől függően elszíneződések lehetségesek!

1-es típusú: 
színe: barna* 
logó nélkül

2-es típusú:
színe: fekete*
logóval

3-as típusú: 
színe: barna* 
logóval

4-es típusú:
színe: Fehér*
logó nélkül
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Ki tud a segítségemre lenni?

Készülőben van a szervizpartnerek 
adatbázisa. Kérjük, forduljon vala-
melyik Ön által ismert nyílászáró 
szaküzlethez.

utalni szeretnénk arra, hogy nem 
vagyunk felelősek a szakszerű 
beszerelésért és a karbantartási 
munkák elvégzéséért, így ezekért 
nem vonhatnak minket felelősség-
re. az adott törvényi előírások 
keretében az általunk forgalmazott 
pótcsúsztatók hiánytalanságáért 
felelünk.

És ha még vannak 
megválaszolatlan kérdéseim?

amennyiben tolóajtója vagy -abla-
kának gyártója vagy
a nyílászáró szaküzlet, vagy 
valamelyik szervizpartner nem tud 
Önnek segítségére lenni, forduljon 
hozzánk kérdésével:

siegenia-aubi gruppe
stichwort „Warnhinweis“
industriestraße 1 - 3
D – 57234 Wilnsdorf
Fax: +49 271 3931-77 020 

gleiterservice@siegenia-aubi.com

JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK.

sürgősen azt ajánljuk, hogy tegye 
meg az alábbi intézkedéseket:

— Csukja be egyelőre az érintett 
tolóajtókat és -ablakokat.

— amennyiben nem tudja azonosí-
tani a csúsztatókat, saját biz-
tonsága érdekében csukja be a 
tolóajtókat vagy -ablakokat.

— Forduljon az Ön által ismert 
nyílászáró gyártóhoz vagy szak-
üzlethez, és rendelje meg tőlük a 
csúsztatók gyors cseréjét!


