
 

      СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА 

 

1. Ръкохватка външна     1 бр. 

2. Втулка                  2 бр. 

3. Капачка защитна     1 бр. 

4. Шпилка М6х55     4 бр. 

5. Екран       1 бр. 

6. Диск въртящ       1 бр. 

7. Маншон       1 бр. 

8. Основа        2 бр. 

9. Шайба подложна      2 бр. 

10. Шайба пружинна      2 бр. 

11. Винт М6х25      2 бр. 

12. Капачка        1 бр. 

13. Винт специален      2 бр. 

14. Ръкохватка вътрешна     1 бр. 

15. Винт стопорен М5х10     4 бр. 

16. Сачми       2 бр. 
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ПРАВИЛА ЗА МОНТАЖ 

Разгледайте схемата за монтаж. 

1. На вратата се монтират бравата и секретния патрон към 

нияс късата част навън. 

2. Спомощта на капачката /12/ се отбелязват и пробиват 

отворите за шпилки /4/ и лоста на ръкохватка външна /1/. 

Пробива се и отвор Ф55 на 80 мм под отвора за 

ръкохватката. 

3. Върху секретния патрон се монтира екрана /5/ като 

предварително в него се поставят дисквъртящ /6/, 

маншон /7/, основа /8/ и в резбовите отвори се пускат 

сачмите. Притягат се към бравата чрез винтовете /11/ и 

шайбите /10/ и /9/. 

4. Завиват се шпилките /4/ към капачка защитна /3/ и се 

поставят пластмасовите втулки /2/ върху ръкохватките /1/ 

и /14/. 

5. Поставят се двете капачки като се притягат към вратата 

посредством специалните винтове /13/. При правилен 

монтаж бравата трябва да сезадейства члюча плавно и 

без усилие. 

6. Завива се винт стопорен /15/ в ръкохватка /14/ с помощта 

на отверка, така че да не пречи на влизането на 

квадратния лост в отвора. 

7. Следмонтажа на двете ръкохватки, стопорния винт /15/ 

се притяга докрай. При правилен монтаж ръкохватките 

трябва да се движат свободно без да задържат в 

капачките. 

 

 

 

 

 

 

 


