
• Wiertarka bezprzewodowa 
• 5/16”  (8mm) nasadka 
• 11/64”  (4.5mm)  wierto 
• 3/8”  (10mm) klucz 
• Punktak 
•  4 mm Klucz imbusowy 

(w komplecie)
• Poziomica

Narzędzia wymagane do instalacji. 
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Instrukcja Instalacji
REGULACJA PRĘDKOŚCI ZAMYKANIA I KOŃCOWE DZIAŁANIA „DOMYKACZA”

UWAGA: 
Regulacja czułości, obracaj o 1/4 obrotu naraz.
V = Prędkość Zamykania 
S  = Końcowy Domykacz

• 
 

• Upewnij się, że brama podczas zamykania nie przechodzi przez linię ogrodzenia. Użyj ogranicznika lub zamka, aby temu zapobiec.

• Anodowane aluminiowe wsporniki montażowe nie wymagają wykończenia i mogą być malowane.

• NIE wolno malować proszkowo. Można malować techniką natryskową po wczesniejszym zabezpieczeniu elementów newralgicznych i ruchomych

• NIE obracaj dysz regulacyjnych o więcej niż dwa (2) pełne obroty.
• NIE odkręcaj dyszy poza korpus.

• NIE WOLNO wyjmować dysz regulacyjnych ani demontować zawiasów w żadnym momencie. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.
• Upewnij się, że samozamykacz jest wolny od piasku, lodu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby osłabić jego efektywne działanie.

SureClose EASY SF Hydrauliczny Samozamykacz

www.ddtechglobal.com
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.

2 LETNIA LIMITOWANA GWARANCJA:
Pobierz  Adobe Acrobat (.PDF) i sciągnij 2 LETNIĄ LIMITOWANĄ 
GWARANCJĘ ze strony www.ddtechglobal.com

UWAGA: 
W przypadku stosowania na furtkach basenowych lub SPA 
należy zawsze sprawdzić obowiązujące prawo.

Patented: CA 2650769; US 7900319; NZ 573211;  AU2007245248, AU2011201042, AU2010280342, AU2011202070

WAŻNE:
Użyj wgłębienia, aby określić, jak daleko dysza się obróciła.
NIE obracaj dysz regulacyjnych o więcej niż 2 pełne obroty
NIE odkręcaj dyszy poza korpus.

 

UWAGA:
NIE zdejmuj dysz regulacyjnych ani nie rozbieraj zawiasów.
Spowoduje to unieważnienie gwarancji.

* Modele SF mają 5 wgłębień.
Przed instalacją wysuń A z B, 
aby zwery�kować model SF.
Modele SF służą bezpieczeństwu 
dzieci na basenach i nie mają funkcji 
zostawienia otwartej bramki.

Dla modeli SF musi być zainstalowany ogranicznik otwierania bramy
powyżej kąta 90°

Użyj zawiasw i zamków 
centralnego mocowania

Środkowy uchwyt: 
środek bramy 

i słupek są wyrównane

Model Nr. 108 z funkcją domykacza przyspiesza prędkość zamknięcia na końcu, 
aby zwiększyć siłę dotrzasku. 

Bramka porusza się pod kontem 90° 

Modele SF dla zabezpieczenia wejścia dzieci na basen 
są otwarte tylko do 90°. Nie jest wbudowana blokada 
samozamykania.

CENTRALNA INSTALACJA

Brama nie może otwierać się powyżej 90°. 
Spowoduje to unieważnienie gwarancji.
Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest przesłąnie 
zdjęcia zainstalowanego samozamykacza.

NIE ZOSTAWIAĆ I NIE BLOKOWAĆ OTWARTEJ FURTKI 

Zabezpiecz wspornik C
Zamocuj wspornik C za pomocą 
wkrętów F

       

6

Instalacja
Oddziel C od B. Najpierw usuń naklejkę i potem zsuń jedno z drugiego.

B C

4

Opcje instalacji
Produkt jest zwykle instalowany na szczycie bramy. Obracając
 wspornik D, produkt można zainstalować na słupach, 
które są wyższe lub niższe niż brama.

3

Elementy w pudełku

D E A B C F G

2

Znakowanie pod instalację
Na górze bramy wyrównaj linię środkową zawiasu (punkt obrotu) z linią 
środkową wspornika bramy i zaznacz ołówkiem. Przyłóż wspornik C  
centralnie oraz  15 mm od krawędzi bramy. Za pomocą punktaka oznacz 
otwory wspornika C.

Linia środkowa
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C

B

Włóż moduł hydrauliczny
Otwórz bramę po katem 90° i wsuń element A i B w C

A

7

Wypoziomuj
Sprawdź, czy górna powierzchnia A i B jest wypoziomowana tak, 
aby A mogło się obracać.

A
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Wyrównaj punkty obrotu
Odkręć element A tak aby punkt obrotu „DETAIL Z”  zrównał się 
z punktem obrotu zawiasu.

DETAIL  Z

Punkt zwrotu

8

Otwórz bramę i upewnij się, że A i D są wypoziomowane. Włóż dwie 
pozostałe śruby F do górnych otworów D.

Zamocuj górne otwory wspornika15

Otwórz i zamknij bramę kilka razy, aby określić właściwą prędkość 
zamykania bramy za pomocą dostarczonego klucza imbusowego. 
„V” - prędkość  zamykania  „S” - końcowy domykacz.

Ostateczna kontrola i korekty16

1 3/16”

2” 4”

(30) (48)

(50) (100)

1 7/8”

Punkt obrotu zawiasu 
i szczelina bramy muszą 
mieścić się w tym zakresie.

 

SŁUPEK
OGRODZENIA

 

RAMA BRAMKI 

1 Zakresy rozmiarowe

C

Zaznacz wspornik
Za pomocą ołówka zaznacz pozycję wspornika D na słupku
ogrodzenia. Upewnij się, że wszystkie A, B i D są wypoziomowane.
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 B A 
D

Wykręć śrubę E, otwórz bramę i zsuń A i B z C.
Ustaw wspornik D w miejscu wcześniej zaznaczonym.
Użyj ołówka, aby zaznaczyć środek dwóch dolnych otworów na D.
Wykonaj otwory przy użyciu punktaka i wiertła 11/64 ”(4,5 mm).
Włóż dwie śruby F.

  

Zamocuj wspornik D12

C D F

Ponownie wsuń elementy A i B do C. Wyrównaj tylne ściany
B i C.

Załóż jednostkę hydrauliczną13

Zamknij bramę i upewnij się, że jednostka hydrauliczna A 
i punkt obrotu zawiasu bramy są wyrównane. Włóż i dokręć śrubę 
E do dolnej części A za pomocą klucza 3/8 ”(10 mm).

Dokręć jednostkę hydrauliczną14

Wgłębienie

E

Zamontuj wspornik słupka do hydrauliki
Przyłóż wspornik D do słupku i zamocuj do A za pomocą śruby E.

9

9/16”
(15mm)

Obróć dysze w prawo, aby zmniejszyć prędkość. Obróć dysze w lewo, aby zwiększyć prędkość.

Podczas korzystania z modeli SF należy zainstalować ogranicznik bramy. Brama nie może się otwierać powyżej 90°. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA 

• Bezobsługowy - nigdy nie dodawaj płynu. 
• Maksymalna waga obciążenia: 

- Maksymalny rozmiar bramy 1,8m wys. x 1m szer. - maksymalna waga bramy 80kg
- Maksymalny rozmiar bramy 1,8m wys. x 1,2m szer. - maksymalna waga bramy 60kg 


