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Návod na otevírání a zavírání 

vodotěsných poklopů 

Otevření víka poklopu: 

1. Uvolnit západky čtyřhranným šroubem jak je vidět na obrázku č.1 

 

obrázek č.1 

2. Víko zvednout svisle nahoru a manipulovat jej ve vodorovné poloze a odložit na stranu jak je 

naznačeno na obrázku č.2 

 

obrázek č.2 
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Důležité!!!!!! 

Je zakázáno víko tahat přes hranu rámu na jednou stranu, jak je to naznačeno na obrázku!!!!!! Může 

dojít k poškození těsnění, závitu na šroubu, k ohybu šroubu, nebo poškození západky. S víkem musí 

být manipulováno ve vodorovné poloze uchycením za obě mušle rovnoměrným pohybem. 
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Vložení víka zpět do rámu a jeho zajištění: 

1. Před vložením víka zpět do rámu je nutné provést u tohoto víka kontrolu dosedací plochy, 

těsnění a západek. Západky je nutné nastavit do správné polohy, jak je naznačeno na obrázku 

č.4.  Dosedací plocha víka musí být čistá!!! 

 

obrázek č.4 

2. Před vložením víka do rámu je nutné také u rámu zkontrolovat dosedací plochu a těsnění. 

Dosedací plocha a těsnění musí být čisté a nepoškozené.  Vložení víka je nutné provést ve 

vodorovné poloze jak je to na obrázku č.5. Pozor na správné natočení (orientaci víka) pojistky 

proti pootočení 

 

obrázek č.5 
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3. Po správném osazení víka do rámu je nutné zajistit západky točením do max. točivého 

momentu 100Nm jak je znázorněno na obrázku č.6. Je zakázáno působit na čtyřhran větší 

silou než 100Nm, aby nedošlo k poškození zajištění. 

 

Obrázek č.6 
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