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ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROVOZNÍ PŘEDPISY 

1. Stručný popis sekčních vrat Jimi Tore 
Sekční vrata vyjíždějí ve vodících profilech nahoru nad stavební otvor. Sekce 

jsou vyrobeny z oboustranně žárově pozinkovaných ocelových plechů vysokých 
500 nebo 610 mm, o síle 0,5 mm nebo 0,7mm, s povrchovou úpravou práškovou 
polyesterovou barvou RAL9010. Izolační výplň sekce tvoří kvalitní PUR pěna silná 
40 mm a mají výborné tepelně-izolační vlastnosti. Sekce jsou vyráběny speciální 
technologií z materiálů neobsahujících a netvořících freony, plísně, bakterie ani 
insekticidy. Při požáru se neuvolňují žádné toxické zplodiny. Spoje mezi sekcemi 
jsou speciálně tvarované tak, aby při otevírání a zavírání nedošlo k sevření prstů. 
Pouze sekce průmyslových vrat mají zámky jednoduché. 

Sekční vrata Jimi Tore jsou vyráběna vždy přesně na míru 
- pro privátní použití v rozměrech: šířka od 2000 do 5000 mm, výška od 

1940 do 3000 mm 
- pro průmyslové použití v rozměrech: šířka od 2000 do 7500 mm, výška 

od 1800 do 5000 mm 
U vrat širších než 5001 mm jsou standardně dodávány výztuhy sekcí, na přání je 
možné dodat výztuhy i u menších rozměrů (doporučujeme od 4500mm). 

2. Provozní předpisy 
Vrata smí obsluhovat pouze osoby k tomu určené a poučené. Předvedení 

funkce vrat, jejich ovládání a zaučení uživatele provede odborný pracovník 
montážní firmy po dokončení montáže a uvedení vrat do provozu. Vnitřní ovládací 
tlačítko musí být umístěno tak, aby na něj nedosáhly malé děti. Nedovolujte 
dětem manipulovat s vnitřním ovládacím tlačítkem ani s ovladači vrat – ovládání 
vrat dětmi je zakázáno. Uživatel nesmí na vratech kromě obslužných úkonů 
provádět žádné opravy, úpravy ani rozebírání přídavných částí vrat. Na vrata, ani 
do jejich těsné blízkosti nesmí být postaveny žádné předměty, které by mohly 
způsobit jejich mechanické poškození. V případech, kdy jsou v prostoru vrat 
prováděny stavební nebo jiné úpravy (izolace potrubí, bourací práce apod.) musí 
být vrata zabezpečena tak, aby nedošlo k jejich poškození. Jsou-li ve vratech 
osazeny vstupní dveře, je nutné dbát na to, aby při otevírání vrat byly dveře řádně 
zavřené. Dveře je možné otevřít jen když jsou vrata zavřená. Uživatel je povinen 
zajistit pravidelné servisní prohlídky dle intervalů uvedených v servisní knížce. 
Tyto servisní prohlídky mohou být prováděny pouze autorizovanou montážní nebo 
servisní firmou v rámci distribuční sítě společnosti Jimi Tore s.r.o. 
 
POZOR: Používejte vrata pouze v případě, kdy na ně vidíte a jsou bez překážek. 
Nevjíždějte ani nevyjíždějte z garáže, pokud jsou vrata v pohybu. Nedotýkejte se 
pohybujících se vrat, kolejnic ani žádných pohyblivých dílů. Nedovolte dětem, aby 
si hrály v blízkosti vrat. Nemanipulujte s elektrickou instalací. 
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3. Údržba a servis 
Uživatel nebo osoba zaškolená pro obsluhu provádí pouze základní údržbu. 

Ta spočívá v odstraňování prachu a nečistot z vrat a vodících kolejnic. 
K odstranění nečistot z povrchu sekcí postačí čistá voda případně s přidáním 

mýdla nebo saponátu. Zamaštěné povrchy mohou být čištěny technickým 
benzínem. K čištění používejte jemný hadřík aby nedošlo k poškrábání a to 
zejména hliníkových částí a akrylátového prosklení. 

 Minimálně 2x za rok promazání všech kluzných částí – kolejnic, pantů, 
ložisek, pružin a koleček silikonovým olejem, nejlépe ve spreji. 
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NÁVOD NA OBSLUHU SEKČNÍCH VRAT JIMI TORE 

1. Sekční vrata bez elektrického pohonu 
Jsou-li vrata instalována bez elektrického pohonu, musí být doplněna klikou 

se zámkem nebo vnitřní blokovací zarážkou. Při otevírání vrata přitlačit směrem 
dolů tak, aby se dala vrata lehce odemknout. Vrata otevírejte plynule až do 
koncové polohy. Při zavření je nutné vrata přitlačit k podlaze tak, aby spodní 
těsnící guma dosedla k podlaze a zamykání šlo lehce.  

2. Sekční vrata se stropním elektrickým pohonem 
Součástí sekčních vrat se stropním elektrickým pohonem je dálkové ovládání. 

Pro otevření nebo zavření vrat zmáčkněte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 
cca 2 sekund. Vrata se dají do pohybu. Dálkovým ovladačem je můžete zastavit v 
libovolné poloze. 

Součástí elektrického pohonu je i bezpečnostní pojistka, která při pohybu vrat 
směrem dolů a případném zjištění překážky (např. zaparkovaný automobil v dráze 
vrat) vrata zastaví a následně posune o několik centimetrů nahoru. Bezpečnostní 
pojistku (nastavení síly) lze plynule regulovat. Síla musí být dostatečně velká, aby 
zaručila dobrou funkčnost vrat (je nutné konzultovat se servisem dodavatele). 

Součástí elektrického pohonu je i osvětlení, které po dobu chodu vrat a cca  
4 minuty po zastavení elektrického pohonu dostatečně osvětlí garážový prostor. 
Po uplynutí této doby se osvětlení automaticky vypne. 

V případě výpadku elektrického proudu uvolníte odblokovací mechanizmus 
zatažením za provázek jezdce a vrata otevřete ručně. Po vyjetí z garáže vrata 
ručně zavřete a jezdec automaticky zapadne zpět do odblokovacího mechanizmu. 

Pokud není garáž vybavena bočním vstupem, je nutné k vratům objednat 
venkovní nouzový otevírací zámek. Ten je umístěn zvenku na vratech a odjistí se 
dodaným klíčkem. Vše je předmětem zaškolení při předání namontovaných vrat. 

Pro spolehlivou funkci elektrického pohonu je nutné zajistit pravidelnou 
údržbu po cca 6 měsících. Údržba spočívá v promazání řetězu, vyčištění a 
následném promazání všech vodících a kluzných profilů. Pro mazání 
doporučujeme použít silikonový olej. Pro ovládání vrat stropním elektrickým 
pohonem dodržujte pokyny výrobce uvedené v návodu k obsluze příslušného 
pohonu. 

3. Sekční vrata v provedení s bočním elektrickým pohonem 
Jsou-li vrata doplněna bočním elektrickým pohonem, je jejich součástí 

samostatná řídící jednotka. Ovládání lze zajistit několika způsoby (dle typu) : 
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1. Ovládání tlačítky tzv. „Mrtvý muž“ 
Pohon je vybaven tlačítky stop, nahoru a dolů. Tlačítko pro pohyb vrat nahoru 

stačí 1× zmáčknout a vrata se dají do pohybu. Tlačítko pro pohyb dolů je nutno 
držet po celou dobu chodu vrat. Vrata musí vždy dojet do koncové polohy. Nikdy 
nemačkejte více tlačítek najednou. Při obsluze vrat tlačítky se držte popisu na 
řídící jednotce. 
 
2. Ovládání pohonu s plnou elektronikou 

Pohon je vybaven tlačítky stop, nahoru a dolů. Příslušné tlačítko je potřeba 
zmáčknout pouze 1×. Vrata musí vždy dojet do koncové polohy. Nikdy 
nemačkejte více tlačítek najednou. Při obsluze vrat tlačítky se držte popisu na 
řídící jednotce. 

Boční elektrický pohon může být ovládán dálkovým ovládáním, kódovým 
nebo klíčovým zámkem. Ovládání dálkovým ovladačem je stejné jako v případě 
stropního elektrického pohonu. V případě výpadku elektrického proudu lze vrata 
vybavená bočním elektrickým pohonem otevřít pouze zevnitř objektu. Postup při 
kódování ovladačů a zámku a postup při odblokování vrat v případě výpadku 
elektrického proudu je předmětem zaškolení při předání namontovaných vrat. 

U sekčních vrat, která jsou doplněna bočním elektrickým pohonem musí být 
nainstalovány na horních kolejnicích rozjezdové pružiny. Vrata při pohybu směrem 
nahoru musí stlačit tyto pružiny, které následně usnadní vratům zpětný chod. 
Vrata se nikdy nesmí zastavit před těmito rozjezdovými pružinami, byla by 
ohrožena funkce vrat! 

Boční elektrický pohon s plnou elektronikou musí být pro bezpečnost doplněn 
kontaktní bezpečnostní lištou, pro zajištění větší bezpečnosti lze osadit elektrický 
pohon přídavnými fotobuňkami. 
Kontaktní bezpečnostní lišta je napojena do spodní těsnící lišty a je propojena s 
řídící elektronikou. Při najetí vrat na překážku při pohybu vrat směrem dolů se 
vrata okamžitě zastaví a následně vrátí směrem nahoru. Fotobuňky jsou 
namontovány na bočních stěnách garážového prostoru, kde vysílají světelný 
paprsek. Při pohybu vrat směrem dolů a přerušení paprsku (např. vjíždějícím 
vozidlem nebo vstupem osoby) se vrata zastaví a následně vrátí směrem nahoru. 
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ZÁRUČNÍ LIST 
 

Záruční list vyplní autorizovaný dodavatel. Pečlivě uschovejte společně s dokladem o 
koupi. 
 
 
Název vrat :      Typ vrat :          Výrobní číslo : 

JIMI TORE      .……..………….   .……..…………. 
 
Uživatel :       Adresa :           Místo instalace : 

.……..………….     .……..………….   .……..…………. 
………………….    ………………….    …………………. 
………………….    ………………….    …………………. 
………………….    ………………….    …………………. 
 
Instalaci provedl :      Dne :            Razítko a podpis : 

.……..………….         
………………….    ………………….    …………………. 
………………….        
………………….     

1. Záruční lhůta 
Na funkčnost sekčních garážových vrat Jimi Tore je za dále stanovených 

podmínek poskytována prodloužená 5 letá záruční lhůta. 
Na sekční průmyslová vrata, elektrické pohony a elektrické příslušenství je za 

dále stanovených podmínek poskytována 2 letá záruční lhůta.  
Na náhradní díly se vztahuje šestiměsíční záruční lhůta, nestanoví-li zákon 

jinak. 

2. Předpoklady 
Uvedenou záruku lze uplatnit pouze v zemi, v níž bylo zboží zakoupeno a 

dodáno, a to výhradně prostřednictvím dodavatelské firmy výrobce. Nezbytným 
předpokladem a podkladem pro uplatnění záruky je originální označení výrobku 
výrobním štítkem s číslem, řádně vyplněný záruční list, servisní knížka, včetně 
všech záznamů o provádění pravidelného servisu dodavatelem, a doklad o koupi. 

Záruční lhůta počíná běžet ode dne montáže a předání vrat uživateli, 
nejpozději však po uplynutí lhůty 2 měsíců od vyfakturování vrat výrobcem. 
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Záruka zaniká v okamžiku odstranění nebo porušení výrobního štítku nebo 
výrobního čísla jako i nepředložením záručního listu a dokladu o koupi. 

Prodloužená záruka zaniká nedodržením servisních intervalů stanovených 
výrobcem nebo nezasláním servisního listu a to dnem plánované avšak 
neobjednané prohlídky. 

3. Plnění záruky 
Záruka se vztahuje na všechny nedostatky vzniklé materiálovou vadou nebo 

vadou při výrobě. Společnost Jimi Tore s.r.o. si během záruční doby vyhrazuje 
právo rozhodnout, zda nahradí vadné zboží za nové nebo vadné zboží opraví, 
případně poskytne slevu. Náklady na demontáž, opravu, zaslání a montáž v 
případě reklamace po dobu zákonné záruční lhůty hradí dodavatel, v prodloužené 
záruční lhůtě dle tohoto záručního listu hradí tyto náklady uživatel. Záruka se 
vztahuje pouze na škody na předmětu dodávky. Vyměněné díly se stávají 
majetkem společnosti Jimi Tore s.r.o. 
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé: 

- neodbornou montáží nebo neodborným uvedením do provozu 
- neodbornou obsluhou, jakož i zanedbanou péčí a údržbou, zejména se 

nevztahuje na škody vzniklé na věcech nebo zdraví osob 
- mechanickým poškozením zapříčiněným neodbornou přepravou a 

montáží 
- nedbalostí nebo úmyslným poškozením 
- opravou provedenou nekvalifikovanými pracovníky 
- běžným opotřebením (obzvláště u ocelových lanek, torzních pružin, 

koleček, těsnících gum apod.) 
- vnějšími vlivy jako např. působení ohně, vody, slunce, solí, zásad, 

kyselin, či neobvyklých vlivů prostředí (např. vysoká prašnost), 
- jakýmikoli zásahy do originálního laku 
- poškozením originálního laku zjištěným po předání vrat 
- mechanickým poškozením způsobeným jakoukoli osobou nebo 

předmětem zjištěným po předání vrat 
- použitím dílů jiných dodavatelů bez souhlasu výrobce 
Kupující (konečný uživatel) je povinen nejméně 1× za každých 12 měsíců od 

koupě garážových vrat a nejméně 1× za každých 6 měsíců od koupě 
průmyslových vrat nebo garážových vrat se stáním pro více vozidel zajistit 
odbornou, jím hrazenou servisní prohlídku u dodavatele nebo jiné firmy 
doporučené výrobcem Jimi Tore s.r.o.  

Kopie protokolu o každé servisní prohlídce musí být nejpozději do 14 dnů po 
provedení každé kontroly zaslána spolu s kopií orazítkované strany s přehledem 
prohlídek v servisní knížce výrobci na adresu výrobce : 
Jimi Tore s.r.o., Altýře 3285/1B, 767 01 Kroměříž 
nebo faxem +420 573 335 481 
nebo e-mailem na info@jimi-tore.cz 
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SERVISNÍ KNÍŽKA 
Je velmi důležité, aby servisní prohlídky byly prováděny po celou dobu užívání 

vrat. Harmonogram servisních intervalů uvádí následující tabulka: 
 

Typ vrat Interval servisních prohlídek 
Garážová vrata Každých 12 měsíců 
Průmyslová vrata a vrata s více 
stáními Každých 6 měsíců 

 
Následující stránky slouží k zaznamenávání pravidelných servisních prohlídek 

provedených na Vašich vratech. Tyto informace jsou velmi důležité a mohou 
ovlivnit Váš nárok na záruku. Vždy se ujistěte, že Váš autorizovaný servisní 
technik označí příslušné políčko na straně č. 11, 12 nebo 13, kde je přehled 
všech servisních prohlídek. Dále je nutné, aby důsledně vyplnil protokol o 
provedení příslušné servisní prohlídky na straně k tomu určené (strany 14-31). 

Kopie protokolu o každé servisní prohlídce musí být nejpozději do 30 dnů po 
provedení každé kontroly zaslána spolu s kopií orazítkované strany s přehledem 
prohlídek (strana č. 11, 12 a 13 této servisní knížky) výrobci na adresu Jimi Tore 
s.r.o., Altýře 3285/1B, 767 01 Kroměříž. Obálku označte heslem „ZÁRUKA“ a 
výrobním číslem vrat. Protokoly doporučujeme zasílat doporučeně, jelikož na 
případné ztracené dopisy nebude brán zřetel. Rovněž je možno protokoly zasílat 
elektronicky na adresu info@jimi-tore.cz. Do předmětu emailu uveďte opět heslo 
„ZÁRUKA“ a výrobní číslo vrat. 

V případě, že v daném intervalu neobdržíme protokol o servisní prohlídce, 
popřípadě tento protokol nebude úplně vyplněn nebo bude chybět příslušné 
razítko servisní organizace, prodloužená záruční doba zaniká a platí záruční doba 
dle obecně platných právních předpisů. 

Povinnost zajistit servisní prohlídku v daném termínu má zákazník.  
S žádostmi o provedení servisních prohlídek se obraťte buď na firmu, která Vám 
vrata montovala nebo přímo kontaktujte Jimi Tore s.r.o., kde Vám doporučíme pro 
Vás nejvýhodnější alternativu. Doporučujeme objednávat servisní prohlídky 
písemně buď poštou, faxem nebo e-mailem alespoň 30 dní před plánovaným 
termínem, aby servisní firma byla schopna Váš požadavek zapracovat do svého 
časového plánu. 
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PROHLÍDEK 
 
Výrobní číslo vrat: …………………. 
Datum montáže: ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PROHLÍDEK 
 
Výrobní číslo vrat: …………………. 
Datum montáže: ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PROHLÍDEK 
 
Výrobní číslo vrat: …………………. 
Datum montáže: ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 

Razítko servisní organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………………… 
Podpis: …………………………… 
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1. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
la

 

1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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2. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
la

 

1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: …………………………………….… 
…………………………………………………….…………… 
…………………………………………………….…………… 
…………………………………………………….…………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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3. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
la

 

1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 



16 17
16 

4. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
la

 

1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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5. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
la

 

1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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6. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
la

 

1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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7. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
la

 

1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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8. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
la

 

1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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9. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
la

 

1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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10. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
la

 

1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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11. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
la

 

1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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12. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
la

 

1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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13. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
la

 

1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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14. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
la

 

1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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15. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
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1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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16. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt
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1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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17. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
la

 

1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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18. SERVISNÍ PROHLÍDKA 
Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………...... 
 
Záznam o provedené kontrole: 

Popis 

Vý
m

ěn
a 

O č
iš

tě
ní

 

P r
om

az
án

í 

S e
říz

en
í 

K o
nt

ro
la

 

1. Kontrola sekčních panelů x x x x x 
a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů      
b) kontrola integrovaných vstupních dveří      
c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu      
d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech      
e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla      
2. Kontrola pružinového systému x x x x x 
a) kontrola napnutí pružin      
b) kontrola pojistek přetržení pružin      
c) kontrola šroubových spojů      
d) kontrola stavu navíjecích lanek      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek      
3. Kontrola vodicích kolejnic x x x x x 
a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění       
b) kontrola mechanického poškození      
c) kontrola koncových dorazů      
d) kontrola šroubových a nýtových spojů      
e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
4. Kontrola stropního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola napnutí řetězu (řemenu)      
b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu      
c) kontrola koncových spínačů      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

5. Kontrola bočního elektrického pohonu x x x x x 
a) kontrola koncových spínačů      
b) kontrola nouzového řetízkového ovládání      
c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku)      
d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci      
e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních 
dveří, tlačítko, stop tlačítko) 

     

Popis provedené kontroly, seznam  
vyměněných dílů: ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Razítko servisní organizace/podpis: 
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JIMI TORE s.r.o.
Altýře 3258/1B
797 01 Kroměříž

Tel.: 576 776 411
Fax: 576 776 412
E-mail: info@jimi-tore.cz


