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USE 
 MAXIMUM 

SPACING  
BETWEEN  
HINGES

10g - 5/ 32” (4mm)
12g -11/ 64 ” (4.5mm)

#2
Hi-Performance Hardware

Level

Regular models - Use 10g screws
Heavy Duty models - Use 12g screws 

1/4 ” (6mm)  straight edge

SERIES 3

3/4” (19mm)

GATE GAP
2 ALIGNMENT LEG models (L2)

4

To remove covers

3 1/2” (90mm)

#2

Regular - TCACAPS3
Heavy-Duty - TCHDCAPS3

Optional Safety Cap prevents 
hinge being used as a foothold 
by toddlers.
 

USAR MÁXIMO 
ESPACIO ENTRE 

BISAGRAS

ZASTOSUJ
MAKSYMALNĄ

PRZESTRZEŃ POMIĘDZY
ZAWIASAMI

 

 

Tapatornillos de seguridad ayudan a prevenir 
que la bisagra sea usada como punto de 
apoyo para pies en los niños pequeños. 

Opcjonalna Zaślepka Bezpieczeństwa pomaga
uchronić małe dzieci przed używaniem dolnego 
zawiasu jako wspornika wspinaczkowego.   

TRIMS/COVERS

RIBETES/CUBIERTAS
ZAŚLEPKI NA OTWORY MONTAŻOWE

ESPACIO DE LA PUERTA CON  
2 PATAS DE ALINEAMIENTO

DYSTANS: SŁUPEK - BRAMKA
MODELE “L2” POSIADAJĄ PODWÓJNE 
MOCOWANIE DO SŁUPKÓW I BRAMKI

Retirar las cubiertas

See other side for tension adjustment

Ver al reverso sobre el ajuste de la tensión
Zobacz opis regulacji na drugiej stronie

 

Zdejmowanie zaślepek

HINGESInstallation Instructions
Procedimientos de instalación
Instrukcja Instalacji

Poziomica

INSINSTALL HINGES TO GATE FIRST

INSTALAR BISAGRAS PRIMERO
A LA PUERTA

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI 
PRZYMOCUJ ZAWIASY DO BRAMKI

support gate
sostener la puerta

tymczasowe podpory

INSTALL HINGES TO FENCE POST  

INSTALAR BISAGRAS 
AL POSTE DE LA 

CERCA

PRZYMOCUJ 
ZAWIASY

DO SŁUPKA 
OGRODZENIA 

ADJUST TENSION WITH GATE CLOSED
AJUSTAR LA TENSIÓN CON LA PUERTA CERRADA

REGULUJEMY SIŁĘ ZAMYKANIA PRZY ZAMKNIĘTEJ FURTCE 

Important: For gates over 30lb (14kg), support gate while adjusting tension

Importante: Para las puertas de más de 30lb (14kg) sostener la puerta 
mientras se ajusta la tensión.

Ważne: Dla bramek powyżej 14 kg stosujemy tymczasową podporę furtki 
podczas regulacji siły zamykania 



TCAINSTR004PA     • instr TruClose Hinges 11 12 12

HINGE RANGE  Maximum  Maximum
 Self-Closing Weight  Gate Dimensions

REGULAR RANGE  66lb (30kg) per pair  *5'Hx3'W (1524x915mm)  
HEAVY DUTY RANGE 154lb (70kg) per pair  *6'Hx4'W (1830x1220mm)  
*Always space the hinges as far apart from each other as possible for maximum holding strength.

GRADO DE ABERTURA DE LA BISAGRA  Peso máximo  Dimensiones máximas de   
autocierre  de la puerta 

VARIACIÓN REGULAR  66lb (30kg) por par  *5’Hx3’W (1524x915mm)
GRADO DE ABERTURA REFORZADO  154lb (70kg) por par  *6’Hx4’W (1830x1220mm) 
*Siempre separar las bisagras lo más posible una de otra para obtener la máxima resistencia de sostenimiento.

RODZAJ  Maksymalna Waga Bramki  Maksymalna Wielkość Bramki   
 dla funkcji Samozamykania   

 30 kg dla pary zawiasów  *Wys.1524 x Szer. 915 mm
 70 kg dla pary zawiasów  * Wys. 1830 x Szer. 1220 mm 

*Zawsze rozstawiaj zawiasy jak najdalej od siebie, aby uzyskać maksymalną siłę trzymania.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 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

AJUSTE DE TENSIÓN 
RÁPIDO Y FÁCIL

1 - Presionar 
2 - Girar 
3 - Suelte

QUICK & EASY
TENSION ADJUSTMENT!

1 - Depress
2 - Turn
3 - Release

SZYBKA I ŁATWA REGULACJA 
SIŁY ZAMYKANIA !

1 - Naciśnij 
2 - Przekręć
3 - Zwolnij

1

2
3

Important:
Adjust tension on each hinge from the top adjustor only

Importante:
Ajustar la tensión de cada bisagra desde la parte superior únicamente

Ważne: 
Dostosuj napięcie na każdym zawiasie tylko na górnym regulatorze 
danego zawiasu

Maintenance Requirements
Note:  The hinges will operate properly, and warranty is valid, 
accordance with the instructions and specifications shown herein.
• Use only two (2) TruClose hinges on any one gate.
• Remove all other types of hinges and self-closing devices.
• Each hinge must have equal tension at all times.
• Ensure the gate does not swing through the line of the fence. Use a “gate stop”

or a latch (with striker) to prevent this.
• Do not lubricate these hinges with petroleum-based lubricants at any time.

Use only powdered graphite.
• Ensure the hinges are kept free of sand, ice and other debris that could impair

• Do not disassemble these hinges at any time.

• Never remove hinges from gate until spring tension is released.
• Do not physically cut, drill, countersink, machine or grind any part

of the hinge leaves.

Requisitos de mantenimiento 
Observación:  Las bisagras funcionarán correctamente y la garantía será 
válida únicamente si su instalación se realiza de acuerdo con las instrucciones y 
especificaciones aquí descritas. 
• Usar únicamente dos (2) bisagras TruClose por puerta.
• Retirar cualquier otro tipo de bisagra existente y aparatos de autocierre.
• Cada bisagra deberá tener la misma tensión en todo momento.
• Asegurarse de que la puerta no se balancee a través de la línea de la cerca.

Usar un tope para puertas o cerrojo (con cerradura hembra) para evitar que
esto ocurra.

• No lubricar estas bisagras con lubricantes a base de petróleo, en ningún momento.
Usar únicamente grafito en polvo.

• Asegurarse de mantener las bisagras sin arena, hielo ni ningún otro tipo de
escombro que podría dificultar la efectividad de la operación.

• No desarmar estas bisagras en ningún momento.
• No pintar ni aplicar acabados sobre estas bisagras.
• No retirar nunca las bisagras de la puerta hasta que se suelte la tensión

del resorte.
• No cortar, perforar, hacer un avellanado, usar una máquina ni esmerilar

físicamente ninguna parte de las hojas de las bisagras.
• Por razones de seguridad, retirar los pernos o tornillos sobresalientes

después de la instalación mediante su corte, esmerilado o limado.

Para un version de nuestra garantia de 2 años descargable en Adobe 
Acrobat (pdf), vaya a nuestro sitio Web en www.ddtechglobal.com

For a downloadable Adobe Acrobat (PDF)
go to our website at www.ddtechglobal.com

•

Wymagania dotyczące konserwacji
Uwaga: Zawiasy będą działać prawidłowo, a gwarancja jest ważna, 
tylko jeśli zostanie zainstalowana zgodnie z instrukcjami i 

• Używaj tylko dwóch (2) zawiasów TruClose na jednej furtce  
• Usuń wszystkie pozostałe typy zawiasów i samozamykających się 
urządzeń.
• Każdy zawias musi mieć równe napięcie przez cały czas.
• Upewnij się, że brama nie przechodzi przez linię ogrodzenia. Użyj 
"ogranicznika bramy" lub zaczepu (z wybijakiem), aby temu 
zapobiec.
• Nie smaruj tych zawiasów smarem na bazie ropy naftowej. Używaj 

• Upewnij się, że zawiasy są wolne od piasku, lodu i innych 
zanieczyszczeń, które mogą utrudniać działanie.
• Nie maluj ani nie nakładaj dodatkowego wykończenia na zawiasy.
• Nigdy nie usuwaj zawiasów z bramy. W wyjątkowych sytuacjach 
demontuj dopiero gdy zwolnisz napięcie sprężyny.

żadnej części wsporników zawiasów.

Aby pobrać wersję orgraniczonej wieczystej GWARANCJI w wersji Adobe Acrobat
(PDF), wejdź na naszą stronę internetową www.ddtechglobal.com       

REGULAR 
HEAVY DUTY 


