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D903 
Karos ajtóbehúzó 

 
Felszerelési útmutató 

 

 
 
A doboz tartalma: 
1db ajtóbehúzó, 1db normál kar, 1db csomag csavar a rögzítéshez, 1db kupak 
a szabad kihajtás lezárásához. 
 
Felszerelés menete: 
Az ajtócsukó négyféleképpen szerelhető fel, jobbos, balos, illetve kifelé vagy 
befelé nyíló típusú ajtókra. Használhatja a gyári leírásban lévő rajzokat is. 
Vegye ki az ajtócsukót majd csúsztassa le a fedelet (könnyebb, ha középen 
benyomja és a hüvelykujjával letolja a takarófedelet. 
 
A zsanértól 175mm-re mérje le a távolságot, majd ceruzával jelölje át, húzzon 
egy függőleges vonalat. Ezen a vonalon helyezkedik az ajtócsukó két közepén 
lévő furat. Határozza meg a kar belső furatát is, ezt 182mm-re mérje a zsa-
nértól, majd jelölje át. 
Az ajtócsukót olyan magasságba szerelje fel, hogy a kar nyitott ajtó esetén se 
érje el az ajtótokot. 
Sebességek beállítása: 
Miután felszerelte az eszközt, állítsa be a sebességeket, lehetséges hogy 
marokcsavarhúzó szükséges a beállításhoz, mert a csavarok a fal felé 
eshetnek. 
Az 1-es szelep a kinyitott ajtó becsukási sebességére vonatkozik, a 2-es szelep 
pedig a majdnem becsukott ajtó sebességére. 
Bezáráskor olyan lendületet kell beállítani, hogy az ajtóban lévő zárszerkezet 
biztonsággal beakadjon. A lassítási szöget és kis mértékben az erőt karon 
tudja beállítani a kar végének be- és kihúzásával, lazítsa meg a csavart, állítsa 
be a kívánt karhosszt, majd húzza meg a csavart. Amit végzett, a fedelet 
pattintsa vissza a helyére. 
 
Kirögzíthető kar beállítása: 
A kirögzíthető kar csuklópontjában található csavart lazítsa ki, szerelje helyére 
a kart. 
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Nyissa ki félig az ajtót, hajtsa kézzel a rögzítési pontot a golyó felé majd húzza 
meg a csavart, ügyelve, hogy a redőzés pontosan illeszkedjen a két fém 
között. 
Rögzítse az ajtót az ajtó mozgatásával, - pattanjon a golyó a vájatba- . Lazítsa 
meg ismét a csavart, állítsa be a kirögzítés szögét, és húzza meg ismét a 
csavart, a redőzésre ismét ügyeljen. Csukja-nyissa néhányszor, zsírozza meg a 
golyó végét. 
 
Méretezési segédlet: 
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Befoglaló méretek: 
 
Szélesség: 176 mm 
Magasság: 51 mm 
Mélység: 40 mm 


