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Използване на болта за фиксиране (7), за да се монтира дръжката 
върху метална или дървена врата:
а) Пъхнете квадрата (1) в бравата. На позицията, маркирана за 
пробиване,поставете дръжката и основната розетка (2) върху квадрат (1). 
За да може винтът със скрита глава (3) да фиксира дръжката, 
фрезованият канал върху квадрата (1) трябва да сочи надолу.
б) Пробийте локализиращия отвор на маркираната преди това позиция.
в) Определете използваемата дължина на болта за фиксиране  (7) в 
съответствие с дебелината на вратата.
г) Завийте болта за фиксиране (7) и гайката (5), за да се фиксира 
основната розетка (2) от всяка страна на вратата.
д) Покрийте с декоративна розетка (6).
Използване на обикновен винт за дърво (8), за да се монтира 
дръжката на дървена врата:
а) Завийте винта за дърво (8), за да фиксирате основна розетка (2) от 
всяка страна на вратата.
б) Покрийте с декоративна розетка (6).
Монтиране на декоративна розетка около ключалката (10):
а) Върху позицията, отбелязана за пробиване, определете позицията, 
където трябва да бъде основна розетка (9).
б) Използвайте винта за дърво (8), за да фиксирате основната розетка (9) 
на съответната врата.

1.Квадрат
2.Основна розетка за захващане
3.Винт със скрита глава
4.Шестограм
5.Гайка
6.Декоративна розетка - дръжка
7.Фиксиращи проходни болтове
8.Видия за дърво
9.Основна розетка за захващане

Внимание:  Моля,  преди да 

започнете монтажа запознайте се с 

тази инструкция. Фирмата вносител 

не поема никаква отговорност за 

каквито и да е неизправности и 

загуби, причинени от игнорирането 

на инструкциите за монтаж.
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