
Dynamic 2D
Instrukcja montaøu - Fitting instructions

NałoøyÊ osłonkÍ
na czÍ∂Ê centraln±
zawiasu.

Fit the cover cap 
on the central barrel.
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Zacisn±Ê szablon we 
wła∂ciwym połoøeniu.
WierciÊ otwory na wylot 
przez wszystkie tulejki 
oznaczone 1 wiertłem 
Ø 7,2 mm. 
NastÍpnie wierciÊ otwory 
przez wszystkie tulejki 
oznaczone 2 wiertłem 
Ø 3,0 mm.

Clamp the jig in the 
correct position. 
Drill through all 
bushes marked 1 with 
a Ø 7,2 mm drill bit. 
Then drill  through all 
bushes marked 2 with 
a Ø 3,0 mm drill bit.
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ZamocowaÊ płytkÍ
skrzydła wkrÍtami
M 3,9 x 38 mm.

Fasten the sash 
plate with screws 
M 3,9x38 mm.

ZamocowaÊ zawias 
o∂cieønicy wkrÍtami
M 3,9 x 38 mm.
WAØNE: upewniÊ siÍ,
øe otwory na wkrÍty
zabezpieczaj±ce s±
ustawione w stronÍ
skrzydła drzwi.

Fasten the frame plate 
ith fastener 3,9x38 mm. 
IMPORTANT: ensure
that the grub screw 
holes are positioned 
towards the door sash.
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WkrÍcaÊ centraln±
czÍ∂Ê zawiasu aø
do ustawienia w osi z 
pier∂cieniami zawiasu 
o∂cieønicy.

Drive in the central 
barrel section until it 
lines up with the rings 
in the frame plate.
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WkrÍcaÊ czop a wgł±b
górnego pier∂cienia
zawiasu o∂cieønicy.
WkrÍcaÊ czop b wg±b
dolnego pier∂cienia
zawiasu o∂cieønicy.

Drive in pin a fl ush 
fit to the upper ring. 
Drive in pin b till it 
touches the central 
barrel section.

NałoøyÊ za∂lepki
i dokrÍciÊ wkrÍty
zabezpieczaj±ce 1 i 2.

Fit the caps and 
fasten the security 
screws 1 and 2.
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Wkręcać czop a w głąb
górnego pierścienia za-
wiasu ościeżnicy.
Wkręcać czop b w głąb
dolnego pierścienia za-
wiasu ościeżnicy.


