Manual de Instalação

4. Utilize um formão para fazer o acabamento
interno do furo ate que as paredes internas
fiquem lisas. O espaço para encaixe deve ter folga
mínima de 1 mm (fg. 4)

Reversão Trinco
1- Encaixe a maçaneta na fechadura no sentido
vertical.
2- Acione a maçaneta com a mão até que o
limitador do trinco chegue na posição marcada
pela seta. (fig.1)
3- Com a mão livre, empurre o trinco para
dentro faça a reversão conforme necessidade
(fig.2)
4- Com o trinco revertido, solte e retire, solte
retire a maçaneta.

2. Determine previamente a que altura vai colocar
a fechadura em geral, a maçaneta fica a 1,05m do
chão. Encoste a própria fechadura na porta como
gabarito, marque com um lápis o contorno e
os furos para maçaneta e para o cilindro. (fg. 2)

9. Anel distanciador: quando fornecido, montar
nas maçanetas conforme desenho. (fg. 9)

5. Coloque a fechadura no rasgo encostando
a testa contra a lateral da porta, para marcar
o encaixe. (fg. 5). Faça o rebaixo para
encaixa-la.

10. Na instalação das maçanetas, para o perfeito
ajuste, corte as hastes da maçaneta se necessário.
(figura e tabela ao lado).
11. Para as maçanetas fixas, introduza a haste "A"
no suporte "B". (fg. 11). Com as pegas "A e "B"
na posição, introduza no suporte "C" pressionando
para cima conforme mostra a seta, em seguida
pressione para baixo conforme indicação da seta
na (fg. 11).

6. Encaixe a fechadura na porta e encoste a testa no
batente da porta para marcar os furos e espaços par
a o trinco e a lingüeta. (fg. 6) Encaixe a contra testa e
marque o contorno para fazer o rebaixo. Fixe-a com
os parafusos correspondentes, coloque a maçaneta e
acione, verificando se o trinco esta ajustado a contra
testa. Se estiver, instale o cilindro. Fixe-o com o parafuso
correspondente e teste o funcionamento da lingüeta.

12. Monte a maçaneta "E" e usando a chave "G",
aperte o parafuso "F" de forma que fique travado
no mancal "D". (Fg.12).

7. Retire a maçaneta e fixe os parafusos da testa (fg. 7),
monte os espelhos e ou as rosetas sem fixar, introduza
novamente a maçaneta com a haste pelo lado externo da
porta, coloque o pino de fixação ou parafuso allen da
maçaneta pelo lado interno, ajuste os espelhos para
ficarem centralizados e fixe os parafusos.

3. Com uma furadeira e broca de 15 mm, faça furos

dentro da área demarcada com profundidade
suficiente para acomodar a fechadura. Do mesmo
modo, faça o furo para passagem da chave. (fg. 3)

8. Para fixar a roseta sem parafuso aparente,
introduza a haste da maçaneta na forma
quadrada e no cubo da fechadura. (fg. 8a).
Para fixar as rosetas, observar a posição
dos engates conforme desenho. (fg. 8b).
Instruções complementar na pagina 02.
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Certificado de Garantia

A Haga S.A. Indústria e Comércio, garante o perfeito funcionamento dos
seus produtos contra defeitos de fabricação por um prazo de (10) anos
para as fechaduras SH 55 mm e de (5) anos para as fechaduras ST 40,
27, 23, 21 e 13 mm, contados a partir da data de emissão da nota
fiscal de compra do produto, restrita a fechadura (máquina), suas peças
e componentes.

A Garantia não se aplica nos seguintes casos:
# Não cumprimento das instruções de instalação e conservação;
# Especificação e aplicação incorreta;
# Tentativa de arrombamento e/ou violação;
# Danos causados aos acabamentos por ação do tempo, agentes
atmosféricos, químicos, físicos assim como limpeza inadequada;
# Uso de peças, componentes e chaves não originais
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