
INSTRUKCJA MONTAŻU
Samodomykacz



2x samodomykacz

6x śruba

metr ołówek

GŁÓWNE ELEMENTY

POTRZEBNE NARZĘDZIA

ZAŁĄCZONE CZĘŚCI

2x wyzwalacz z podkładką
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śrubokręt

klucz imbusowy



samodomykacz lewy

MONTAŻ ELEMENTU
SOFT CLOSE

1 PRZYGOTUJ LEWY I PRAWY SAMODOMYKACZ
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1. Zamontuj samodomykacze od tylnej strony 
prowadnicy, na jej lewym i prawym końcu. 
Samodomykacz będzie znajdował się między 
śrubami montażowymi prowadnicy.

2. Przy pomocy klucza imbusowego zablokuj 
położenie samodomykacza.

2 ZAMONTUJ SAMODOMYKACZE NA PROWADNICY

samodomykacz prawy

Przykręć zaciski mocujące do korpusu samodomykacza.

samodomykacz prawysamodomykacz lewy



MONTAŻ ELEMENTU 
SOFT CLOSE - DRZWI DREWNIANE
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1. Przesuń drzwi do pozycji pełnego otwarcia. 

2. Dokładnie zaznacz pozycję dla montażu wyzwalacza. Wyzwalacz powinien 
wchodzić dokładnie w środek mechanizmu samodomykacza.

3. Zamontuj wyzwalacz we wcześniej oznaczonym punkcie. 

4. Użyj podkładki regulującej położenie wyzwalacza, jeżeli odległość między 
prowadnicą a drzwiami jest zbyt duża i wyzwalacz nie wchodzi w mechanizm. 

5. Przesuń drzwi do pozycji pełnego zamknięcia i powtórz kroki 2-4, aby 
zamontować wyzwalacz.

3 ZAMONTUJ WYZWALACZE NA DRZWIACH



ZAMONTUJ WYZWALACZE NA DRZWIACH4

1. Przesuń drzwi do pozycji pełnego otwarcia.

2. Zamontuj wyzwalacze na górnej krawędzi drzwi. 

3. Dostosuj położenie samodomykacza używając klucza imbusowego. 
Wyzwalacz powinien wchodzić dokładnie w środek mechanizmu 
samodomykacza.

4. Użyj podkładki regulującej położenie wyzwalacza, jeżeli odległość 
między prowadnicą a drzwiami jest zbyt duża i wyzwalacz nie wchodzi 
w mechanizm. 

5. Przesuń drzwi do pozycji pełnego zamknięcia i powtórz kroki 2-4, 
aby zamontować samodomykacz na drugim krańcu prowadnicy.
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MONTAŻ ELEMENTU 
SOFT CLOSE - DRZWI METALOWE

Na górnej części ramy drzwi, w pobliżu wieszaków 
znajdują się nawiercone otwory. Wykorzystaj je do 
zainstalowania wyzwalacza.
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