
Nežádoucí jevy v průběhu používání dveřních zámků 

1 / Nikdy  protiplech. a ňzárube mimo otevřené jsou že případě, v dveře nezamykejte 
2 / Nestlačujte kliku v průběhu odemykání dveří klíčem nebo WC                   uzamykačem
3 /  S třelka zámku plynule nezaskočí do protiplechu bez přitlačení dveří do zárubně 
Prověřte použité těsnění dveří . Je-li  těsnění příliš tvrdé, dveře plynule bez tlaku 
nedovřou.
4/ Nikdy neupravujte jakýmkoliv způsobem protiplech nebo střelku zámku . Případným 
opilováním či upravením zámku a protiplechu zaniká záruka .
5/ Zámek je bezůdržbový. Během životnosti zámku nepoužívejte žádná maziva . Zámek je 
opatřen vrstvou maziva již z výroby .
6/ Zámek nelze použít pro sestavu kování klika/koule . Střelku nelze ovládat klíčem . 

POZOR:

Nezapomeňte spolu s vyrobenými dveřmi předat tento návod k 
používání zámku . Předcházíte tak případným vadám způsobeným 
nesprávným používáním a údržbou zámku .

Dodavatel magnetických zadlabacích zámků:

EFB spol s.r.o.  - Studeněves 131, Tuřany u Slaného 273 79
Tel: 0420 312 687 684-5

E-mail:info@luxusnikovani.cz

www.luxusnikovani.cz

Návod na montáž a používání  magnetického
zámku EFB

Z 755 M ( 72 / 78 / 55 ) 

Dovozce a prodejce magnetických zámků v ČR:
EfB, spol s r.o. 

Studeněves 131, Tuřany u Slaného , +420 312 687 684-5

www.luxusnikovani.cz
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Děkujeme za nákup Magnetického zadlabacího zámku EFB. 
Před zahájením montáže a provozu si prosím pozorně přečtěte níže uvedené instrukce.

INSTRUKCE K MONTÁŽI! 
Důležité:

1. Rozteč mezi čelním plechem zámku (zamontovaného ve dveřním křídle) a protiplechem 
(zamontovaným v zárubni) nemůže být větší než 5 mm.

2. U dveří s magnetickým zámkem se nedoporučuje používat dveřní těsnění s velkou tvrdostí a tuhostí. 
Těsnění tohoto typu má negativní vliv na funkci mechanizmu zámku. Doporučujeme použití těsnění speciálně 
určené pro bezfalcové dveře.

3. Dbejte zvýšené opatrnosti v průběhu sundávání/instalaci dveřního křídla s použitím klik bez krytu, 
nebo s nepřišroubovanými kryty.

4. V případě nemožnosti otevření dveří prostřednictvím kliky zkontrolujte, zda zámek není zajištěn 
klíčem nebo WC uzamykačem.

POLOHA PROTIPLECHU VŮČI ZÁMKU:
1.  Protiplech  by měl být nainstalován (svisle) ve středu otvoru v záchytném plechu - umožňuje to regulaci dveřního křídla na 
pantech ve svislé poloze.
2. Kapsa protiplechu musí být nainstalována (vodorovně) takovým způsobem, aby záchyt zámku - spouštěný klikou se v ní 
volně pohyboval. 
3. Protiplech zámku je možné seřizovat v rozmezí +/-3 mm . Při frézování a instalaci dbejte na to aby výchozí poloha 
pohyblivého dílu v protiplechu byla na středu vůči dveřnímu zámku ve dveřích ! 

PROVOZ A ÚDRŽBA ZÁMKU:
1. Magnetický zámek je určen k používání v interiérových dveřích.
2. Zámek montujte v hotových dveřních křídlech, kapsy protiplechu  a zámku důkladně očistěte od   

                        hoblin.
3. Zámek namontujte po skončení dokončovacích prací v místnostech (malování, omítky, špachtlování) 

aby nedošlo k znečištění mechanizmu zámku.
4. Zámek nemůže přijít do kontaktu s magnetickými a elektromagnetickými přístroji.
5. Zámek čistěte navlhčeným měkkým hadříkem.
6. Zámek není určen k používání v kovových dveřích (ocel), protipožárních dveřích a branách.

POZOR! 
Nedodržování výše uvedených instrukcí a nesprávné používání zámku může způsobit jeho špatnou funkci, nebo jeho zničení a
následně zánik záruky. 

Klasifikace a popis fungování zapuštěných magnetických zámků:
Magnetické zadlabací zámky jsou vyrobeny ve verzi: pro cylindrickou vložku, obyčejný klíč a koupelnový klíč (WC). Jsou určené

pro dřevěné interiérové dveře, dveře vyrobené z PVC nebo z hliníku. 

Nepoužívejte u ocelových dveří s ohledem na konstrukci zámku a západky, ve které se nacházejí magnety.
Magnetické zadlabací zámky jsou univerzálními zámky pro levé a pravé dveře.

V  magnetických zámcích je vysunutí západky (jazyka) prováděno automaticky po uzavření dveří prostřednictvím vzájemné
přitažlivosti magnetů.

Zajištění (zablokování) západky zámku je provedeno otočením klíčem  v zámkuz nebo  nebo wc uzamykačem na vrvhním
kováním u kopelnového zámku .

Magnetické zámky byly klasifikovány s ohledem na normu EN 12209:2005. Detaily o této normě naleznete na webu:
www.objektovekovani.cz

Vlastnosti zadlabacích magnetických zámků:
- jednoduchá montáž absence nutnosti změny polohy západky pro pravé nebo levé dveře;
- plynulý a tichý chod zámku, neexistence tření západky a záchyt zámku;
- neexistence vysunutých prvků zámku a záchytu; hrana dveřní je noprosto hladká
- magnetické zámky mohou nahradit většinu zadlabacích zámků se zásuvnou západkou používaných v současné době; 
nejvhodnější je použití pro bezfalcové dveře .
- správná montáž a používání zaručuje dlouhodobou životnost zámku  (min. 200 tis. Cyklů)


