Instruções de montagem
Notas:
Este modelo vem equipado com uma patilha pelo lado interior que permite manter a fechadura em abertura
permanente. (Passagem livre).
Antes de instalar a fechadura verifique que a mesma
funciona correctamente. Com a fechadura recebe um
cartão com o código colocado aleatoriamente por
nós, teste a abertura.
1. Instalação
Cole o template (escantilhão) fornecido com fita cola
à porta.
Marque e fure todos os furos com uma broca de 10
mm.
Use um cinzel ou uma lima para limpar a linha
horizontal aberta com os 4 furos.

Marque o centro do trinco no topo da porta.
Faça um furo de 25 mm com 85 mm de profundidade.
Insira o trinco no furo e contorne com lápis o
rectângulo do espelho.
Remova o trinco e rebaixe o rectângulo cortando 3
mm de profundidade de forma que o espelho do
trinco fique à face da porta.
Fixe o trinco com os parafusos para madeira
fornecidos.
Rosque o perno de
fixação do trinco
O perno deve ser
apertado no furo A se
aporta for Direita
e no furo B se aporta
for Esquerda

Introduza o eixo (barra rectangular fornecida) no orifício do trinco .
O eixo deve ser cortado de acordo com a espessura da porta.
Corte os parafusos fornecidos de acordo com a espessura da porta.
Segure a fechadura e o espelho interior com os vedantes colocados e encaixe os
dois corpos no eixo já colocado e fixe o conjunto com os parafusos
Antes do aperto final verifique que a fechadura está na posição vertical e que o
mecanismo funciona livremente.
Não feche a porta antes de verificar que o código funciona correctamente e a
pode abrir depois de fechada.
Não aperte os parafusos demasiado evitando torções que podem conduzir à prisão dos elementos deslizantes.
Coloque o espelho no aro da porta de forma a que fique alinhado com o trinco.
Marque o contorno e rebaixe 1 mm.
Fure ou corte um rebaixo para o trinco e aperte o espelho com 1 parafuso.
Verifique que o espelho ficou na posição correcta e aperte o segundo parafuso.
Tenha em atenção que o trinco é composto por duas peças: Uma em forma de bisel
(fecho) e outra com forma cilíndrica (travão)
O travão impede que alguém mal intencionado possa abrir a fechadura usando um cartão plástico ou outra ferramenta
flexível.
Para alterar o lado para onde vai rodar o manípulo interior, basta desapertar o parafuso azul apertado no interior do
espelho interior da fechadura reapertando-o no outro furo livre.
2. Como mudar o código
Remova a fechadura da porta.
Remova os 4 parafusos de fixação da tampa (pintados de vermelho). Tenha algum cuidado durante esta operação e
mantenha a fechadura numa superfície plana porque existem muitos pequenos acessórios neste sector.
Vai ver agora 5 chaves vermelhas e 8 chaves azuis além de uma chave sem cor (Botão C).
Para mudar o seu código, pressione o botão C que está na outra face da fechadura e mantenha-o pressionado.
Pode agora remover um ou mais chaves vermelhas e azuis usando a pinça fornecida.
Nunca remova a chave associada ao botão C. Esta serve apenas para destrancar as restantes permitindo o seu manuseio.
Repare na forma diferente das chaves., antes de as reinstalar no seu novo lugar. Além da forma ser diferente elas devem
ser colocadas na ranhura numa determinada posição, como se mostra na figura.
Depois de colocar as chaves anote a sua nova colocação em local seguro e fixe de nova a tampa com os 4 parafusos.
Além das chaves da fechadura são-lhe fornecidas mais na bolsa de acessórios o que lhe permite aumentar o número de
chaves de código para 6 ou 7 ou reduzir para 4.

