
Attach to post using screws E.
Przymocuj do słupka używając wkrętów E. 

a

Extra push rod included.
Zestaw zawiera dodatkowy popychacz w komplecie

Position hole over lock then 
snap C into place. 
Ustaw otwór nad blokadą, a następnie 
zatrzaśnij C w odpowiednim miejscu.

a) Mark drill hole location for desired keylock height 
on front of post using hole #1 on jig K. 

 
     
b) Draw dotted line along the side of jig K. 
c) Reverse jig K and re-align with dotted line to mark 

hole #1 on the back of the post. Check that is it level 
with the marking on the front of post.

 
 

. 

a) Zaznacz otwór do wywiercenia dla żądanej wysokości zamka 
z przodu słupka za pomocą otworu numer 1 na przyrządzie K.
b) Narysuj kropkowaną linię wzdłuż boku narzędzia K.
c) Odwróć narzędzie K i kropkowaną linią zaznacz otwór nr 1 
z tyłu słupka. Sprawdź, czy jest to poziom z oznaczeniem na 
froncie słupka. 

Centre of V.
Wyrównaj do V.

a) Check that the trip plate is not locked 
and moves freely up and down.   

 

b) Attach latch to post.

A

B

5/8”–11/2” (16–38mm)
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Installation Instructions

5/32” (4mm)

10
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Instrukcja Instalacji

31/2” (90mm)

5/32” (4mm)
1/2” (13mm) #2 #2

GAP VARIANCE:
DYSTANS POMIĘDZY SŁUPKIEM A BRAMKĄ:

1/2” (13mm)

6

DETERMINE LEFT/RIGHT HANDING
USTAL KIERUNEK OTWIERANIA PRAWY/LEWY

Attach bush F onto back of latch B.
Umocuj tulejkę F na tyle zatrzasku B.  

Align push rod angle (inches/mm facing up).
Wyrównaj kąt popychacza (cale/mm do góry?)

Align striker L to rivet in centre of V shape.
Wyrównaj rygiel L do środka zamku - kształtu litery V

H

G

L

Use MagnaLatch® Gate Latch for child safety gates
Użyj rygla MagnaLatch® do bram bezpieczeństwa dla dzieci 5/ 8” (16mm)

For vinyl & wood 
Dla tworzywowych i drewnianych

GATE FRAME
Rama Bramy

FENCE POST
Poste de cerca

a

b

GJ

J

E

J
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F
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E E

Orientate lock at bottom.
ZAMEK MA BYĆ NA DOLE

D

FRONTFRONT

BACK

TYŁ

K

a

c

b

a) Drill pilot holes on the front and back of the post. 
b) Enlarge pilot holes by re-drilling with next drill size. 

For wood/vinyl gates see Z1 on back
 

a) Wywierć otwory pilotażowe z przodu i z tyłu słupka.
B) Powiększ otwory pilotażowe przez ponowne wiercenie z 
kolejnym rozmiarem wiertła. Dla winylowych/drewnianych 
bram zobacz Z1 z tyłu. 

a) Remove all keys from locks
b) Attach push rod J to the lock cylinder tail in 

part G. Rotate J to ensure the inch or millimeter
 numbers are facing up.

 

a) Wyciągnij wszystkie kluczę z zamków
b) Przymocuj popychacz J do końcówki cylindra zamka w 
części G. Obróć J, aby upewnić się, że cal lub milimetr są 
skierowany ku górze? 

a) Sprawdź, czy zapadka 
bezpieczeństwa nie jest 
zablokowana i porusza się 
swobodnie w górę i w dół.
b) Przykręć zamek do słupa. 

G

G
J

H

3/16” (5mm) 

d

K
b

c

F

 LEFT
LEWY

RIGHT
PRAWY 

G

C

Hole 2: See  Y  on back
Otwór 2: Patrz        z tyłuY 

  

a) Push rod J in towards the post to fully extend the button outwards.
b) Firmly place jig K on the post over rod J. If K will not sit flush, flip part K so that the leg does not collide 

with G. 
c) Cut rod so that it is flush with the front face of part K.
d) Check rod J overhang length.
a) Przesuń popychacz J w stronę słupa tak, aby całkowicie wysunąć przycisk na zewnątrz.
b) Dokładnie i stabilnie umieść przyrząd K na słupku nad popychczem J. Jeśli K nie osadzisz równo, odwróć część K tak, aby noga 
nie kolidowała z G.
c) Utnij popychacz tak, aby był zlicowany z przednią powierzchnią części K. 
d) Sprawdź czy popychacz wystaje 5 mm poza linię słupka.

Słupek 



 

WARNING: Using LokkLatch® DELUXE on pool gates is permissible 
in North America but NOT in Australia.

NOTE: If installing the LokkLatch® DELUXE to a gate leading to a 
swimming pool or spa, consult your local building o�cial for Code 
requirements in your area.

MAINTENANCE: REMOVE KEY/S FROM LOCK/S AFTER USE. Do not 
lubricate the latch with petroleum-based lubricants at any time - use 
only powdered graphite. Ensure all screws are tightened �rmly and 
that the Latch Body and/or Access Kit is kept free of dirt, sand and 
other debris which could impair reliable performance.

 

 

OSTRZEŻENIE: Używanie LokkLatch DELUXE na bramach kąpielisk 
jest dozwolone w Północnej Ameryce ale NIE w Australii.

Uwaga: Jeśli instalujesz LokkLatch DELUXE na bramach wiodących 
do basenów bądź SPA, skonsultuj to z przedstawicielem budynku, 
aby dowiedzieć się jakie obowiązują wymagania. 

Konserwacja: USUŃ KLUCZ Z ZAMKA PO UŻYCIU. Nie smaruj zamka 
smarami na bazie paliwa - używaj tylko sproszkowanego gra�tu. 
Upewnij się, że wszystkie śruby są solidnie zamocowane i że zatrzaski i/lub 
wsporniki i zatrzaski nie mają styczności z brudem, piaskiem bądź innymi 
zanieczyszczeniami, które mogą wpłynąć na spadek wydajności urządzenia. 
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POLSKIENGLISH – International

a

b

A (x1)
B (x1) C (x1)

D (x3)

E (x12)

F (x1)

H (x1)

G (x1)

L (x1)

K (x1)

J (x2)

M (x1)

# 2 

Y Z1

Z2

M

M

M

 

LIST OF COMPONENTS
LISTA CZĘŚCI

Apply glue completely around edges
of PVC tube on both sides of fence  post

Nałóż klej na całej powierzchni wokół krawędzi 
rury PVC po obu stronach słupka ogrodzeniowego.

Use hole # 2  on fitting jig K for 
wood fence posts only when  
recessing the side fixing  legs of the 
latch is required
Użyj otworu numer 2 na uchwycie 
mocującym K do drewnianych słupków 
ogrodzeniowych tylko wtedy, gdy wgłębienie 
bocznych nóżek mocujących rygla jest wymagane.

PVC tube* protects push rod & locks in 
vinyl & wood fence posts.
Rura PVC chroni popychacz i zamki w 
tworzywowych i drewnianych słupkach 
ogrodzeniowych. Rura PVC nie jest 
dołączona ani wymagana 
dla Australijskiej 
wersji detalicznej 
tego produktu. 5/32” (4mm)

5/8” (16mm)

Insert PVC tube M for vinyl and 
wood fence posts.

Zamontuj rurę PVC M do winylowych 
i drewnianych słupków ogrodzeniowych.

5/8” (16mm)

AUSTRALIA: Unit 6, 4-6 Aquatic Dr, Frenchs Forest NSW 2086
USA: 7731 Woodwind Drive, Huntington Beach, CA 92647
EUROPE:   Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht, The Netherlands.

               www.ddtechglobal.com

* PVC tube not supplied, or required, for 
   Australian retail version of this product.

* Rura PVC “M” nie jest dołączona ani wymagana dla Australijskiej wersji 
detalicznej tego produktu.


