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D803 
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 kétféleképpen szerelhető fel, jobbos, balos, befelé nyíló típusú 
ajtókra. Használja a gyári leírásban lévő rajzokat! 
 
Határozza meg, hogy milyen erősségű legyen az ajtóbehúzó, ezt a zsanértól 
való távolsággal állíthatja be: 
 
EN erősség, ajtó szélesség: Ajtó zsanértól való távolság, nyitási szög: 
EN2-850mm ajtó szélességig ........................ 176mm, nyitási szög max:105o 
EN3-950mm ajtó szélességig ........................ 136mm, nyitási szög 150o 
EN4-1100mm ajtó szélességig ...................... 96mm, nyitási szög 180o 
 
Mérje meg a távolságot a zsanértól, majd húzzon egy függőleges vonalat az 
ajtóra. Ez lesz a két belső rögzítési pont helye. Helyezze az ajtócsukót, majd 
jelölje át a másik két rögzítést is. 
A kar vége két helyzetben rögzíthető, kövesse nyomon az ábrát. 
Az ajtócsukót olyan magasra szerelje hogy a kar ne akadjon el a nyíló ajtóban. 
 
Befoglaló méretek: 
 
Szélesség: 220 mm 
Magasság: 75 mm 
Mélység: 46 mm 
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Kirögzíthető kar beállítása: 
A kirögzíthető kar csuklópontjában található csavart lazítsa ki, szerelje helyére 
a kart. 
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:  
 
Figyelem! Az alábbi rajz nem méretarányos, használja a gyártói rajzokat. 
Bal oldali zsanér, befelé nyíló: 
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Jobb oldali zsanér, befelé nyíló: 
 

 
 


