1. MARCAREA USII
FACETI MARCAJUL
PENTRU FURCA IN
MUCHIA ACESTEIA
FACETI MARCAJUL
GAURII DE 54 MM
PE SUPRAFATA
USII

Porniti de la 90-100 cm
distanta de podea, indoiti
sablonul si aplicati-l pe fata
si cantul; marcati centrul
gaurilor indicate pe ambele
fete si la mijlocul grosimii
usii.

2. EFECTUAREA GAURILOR
Faceti o gaura de 54 mm (2.1/8 inch) prin
usa acolo unde a fost marcat; este
recomandat ca gaurirea sa se faca de pe
ambele parti pentru a evita craparea
lemnului. Faceti apoi gaura in adancimea
usi dinspre muchie spre interior.

3. INSTALAREA ZAVORULUI
Introductei zavorul
in lacas, tinandu-l
paralel cu fata usii.
Marcati limitele
placutei de prindere
si scoateti din nou
zavorul.

Inserati zavorul in
lacas si strangeti
suruburile.

Scobiti in cantul usii
cu o dalta pana cand
placuta zavorului
ajunge la fata.

4. INSTALAREA CONTRAPLACII
TOC

Se va marca centrul contraplacii la
jumatatea latimii tocului folosind fie
sablonul fie prin masuratoare. Se da o
gaura in centrul marcat de 10 mm
adancime. Se foloseste contraplaca pe
post de sablon marcandu-se dimensiunile
intregii gauri pentru zavor si cele 2 gauri
pentru suruburi. Se scobeste cu o dalta, se
ingroapa cutia-contraplaca si se fixeaza
contraplaca cu cele 2 suruburi.

Faceti o gaura de 25 mm (1”) si adanca
de 12 mm (½”) in plan cu gaurile
suruburilor.
PRECAUTII: pentru a asigura buna
inchidere a yalei, gaura trebuie sa aiba
intreaga adancime de 12 mm (½”).

5. DEZASAMBLAREA INCUIETORII
Folositi cheita speciala si
apasati in orificiul de la baza
minerului pentru a slabi
opritorul interior al unui maner
de pe gulerul celuilalt,
tragandu-l apoi afara de pe
axul interior. (Vezi nota 1)

7. INSTALAREA INCUIETORII
Zavorul trebuie pus in lacasul
sau inainte de a introduce in usa
butucul. Dupa introducerea
acestuia asigurati-va prin rotirea
manerului ca zavorul a fost prins
pe butuc si functioneaza.

Decupati tocul pentru cutia contraplacii,
de 1.5 mm (1/16”) adancime.
Contraplaca previne deschiderea fortata
a usii cand aceasta este incuiata.

6. REGLAJUL
USA

Ajustati incuietoarea pentru a se
potrivi grosimii usii, rotind spre
exterior limba de la gaura cheii.
Incuietoarea se potriveste usilor de la
50mm pana la 30mm grosime.

LINIA DE CENTRU

8.FIXAREA INCUIETORII
Fixati butucul interior prin
strangerea lui cu cele 2 suruburi pe
placa portanta. Placa portanta
trebuie rotita pana se va potrivii
gaurilor de fixare din butuc.

Nota 1: In gatul de sprijin al fiecarui maer, exista cate o mica gaura ovala (3x4 mm). Pentru a putea scoate manerul din interior (cel fara cheie), este
necesar sa apasati prin aceasta gaura piesa de metal de culoare argintie si in acelasi timp sa incepeti sa trageti de maner spre exterior.
Pentru a scoate minerul cu butuc, sunt necesare aceleasi operatii insa pentru a aduce in dreptul gaurii ovale piesa metalica ce fixeaza manerul, va
trebui ca acesta sa fie rotit spre stanga pana in pozitia maxima. Pentru a putea fi mai usor puteti mentine apasat in interior mecanismul care trage
zavorul, introducand un obiect metalic (ex: surub M10x40) intre acesta si carcasa.

9. REASAMBLAREA MANERULUI 10. POZITIA CORECTA A GAURII DE
CHEIE
Caneluri

Urechea

A

IMPORTANT:
Aliniati urechea de ghidare a
primului maner cu canelurile celui
de-al doilea pentru a le fixa, altfel
vor ramane blocate.

Exista diferente intre deschiderea
usii pe stanga sau pe dreapta.
Corespunzator montajului incuietorii
rotunde, se poate intampla ca gaura
cheii sa fie orientata in sus sau in jos
ca in imagine.

11. PENTRU A AJUSTA POZITIA CHEII IN BUTUC, TREBUIE SA
SCOATETI DIN NOU MANERUL SI SA IL REINSTALATI
B
C
D Instalati din nou manerul de

Mai intai rotiti de maner in
sensul acelor de ceasornic,
pana cand veti vedea carligul
incuietorii iesit in laterala.

AICI FIXATI PE MUCHIA
USII

Cu cealalta mana intoarceti
cheia in sens contrar acelor
de ceasornic in limita de 30”90”.

Folosind pensa de
deblocare pentru a impinge
carligul incuietorii, trageti
afara manerul.

data aceasta in directia
potrivita a cheii.

SABLON
DISTANTA MUCHIE/CENTRUL
70
GAURII BUTUCULUI

MM (2 3/4)

FACETI O GAURA
DE 54 MM

MODEL 2
Faceti o gaura de 23 mm in
centrul cantului usii

Verificati dimensiunile acestui desen cu o rigla gradata sau cu o ruleta. Daca dimensiunile nu corespund, folositi o
ruleta si un creion pentru a marca aceste repere pe usa.

