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YKDK02A 
-Çift emniyetli, çift kapılı asansör, tek kapı kilidi
-Double security system for double semi automatic 
door, single door interlock

BAKIM TALİMATI
1- Aylık rutin asansör bakımlarında, toz ve pisliği üzerine sabitleyen katı yağlar yerine sıvı yağlar kullanılmalıdır.
2- Periyodik kontrollerde kilit üzerindeki pislik ve tozları temizleyiniz. 
3- Etiket talimatlarına uyunuz.
4- Kilidi kapı kasasından sökerken asansörü kapatınız.
5- Kontakların üzerindeki tortu ve pislikleri temizleyerek iletkenliğini kontrol ediniz

MAINTENANCE INSTRUCTIONS
1- Must use fine industrial oils instead of hard industrial oils meanwhile montly maintenance.
2- Be in the clear of dust and dirt meanwhile periodic review.
3- Comply with the instructions on label.
4- While disassemble interlock on door, please shot down the elevator.
5- Be in the clear of dust and dirt on plug contacts after then check conduction currents on plug contacts.

DK02A Kilit Parçaları
Parts of DK02A Door Interlock

• Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşulu ile DELTATEK ASANSÖR markalı DK02A 
imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl DELTATEK ASANSÖR garantisindedir.
• Garanti süresi başlama tarihi, Garanti Belgesinin üzerinde ıslak kaşe ile belirlenmiştir.
• Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre cihazın yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması 
durumunda yetkili
satıcılarımıza veya firmamıza cihazın ulaştığı tarihten itibaren başlar. Cihaz arızasının 15 işgünü içerisinde giderilmemesi 
halinde DELTATEK ASANSÖR, cihazın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir cihazı müşterinin 
kullanımına tahsis edecektir.
• Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen 
üretici firmaya aittir.
Arızanın giderilmesi cihazın bulunduğu yerde, teknik destek ekibi ile veya üretim tesisimizde yapılabilir. Müşterimizin buna 
onayı şarttır.
• Cihazın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1 (bir) yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla 
tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu cihazdan yararlanamamanın
süreklilik kazanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir.
• Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
• Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve garanti süresi teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.
• Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin 
Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

İMALATÇI FİRMANIN BİLGİLERİ;
ÜNVAN: DELTATEK ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
MERKEZ ADRES: İMES SANAYİ SİTESİ C BLOK 308 SOK.
NO: 6 YUKARI DUDULLU - ÜMRANİYE / İST. TÜRKİYE
TELEFON: + 90 216 364 30 35
FAX: +90 216 415 37 21

ÜRÜN BİLGİLERİ;
CİNSİ: ASANSÖR YEDEK PARÇA
MARKASI: DELTATEK ASANSÖR
MODELİ; DK02A-SAĞ / DK02A-SOL

TARİH /DATE
4- Kapı kilidi
    Door interlock

3- Saplama uzatması
    Extension bar

6- Karşılık kontağı
     Counter plug contact

1-  Kilit tekerlek grubu
     Locking device wheel
    

5- Fiş kontak grubu
     Plug contact group

2- Tahrik kolu
     Lever arm
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