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INSTRUKCJA  MONTAŻU ZAMYKACZA DO DRZWI JET - CLOSE II
® 

 

Zamykacz drzwiowy JET - CLOSE II® dostarczany jest w stanie gotowym do montażu na zawiasach drzwiowych. W celu zapewnienia prawidłowej i 

bezpiecznej pracy zamykacza, przed montażem należy dokręcić kluczem imbusowym „2,5” dwa wkręty dociskowe – w obejmie stałej i w sprzęgle. Należy 
upewnić się, że drzwi są osadzone prawidłowo, a zamek właściwie wyregulowany, zgodnie z zaleceniami producenta.  

Firma BEMA nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe sadzenie drzwi i niewłaściwe wyregulowanie zamka. 

 
Kolejność czynności przy montażu zamykacza: 
 

1. Wymontować z ościeżnicy dolne skrzydełko środkowego zawiasu. 

W tym celu należy poluzować za pomocą wkrętaka płaskiego, wkręty  
zabezpieczające M5, w dolnym i środkowym zawiasie i delikatnie wybić z nich 

trzpienie Ø 10,0, a następnie odchylić z wyczuciem, zamontowane jedynie na  

górnym zawiasie skrzydło drzwi, tak aby można było wykręcić z ościeżnicy  
         dolne skrzydełko środkowego zawiasu (Rys.1 i Rys.2) 
 

2. Zamknąć skrzydło drzwi i włożyć trzpienie do środkowego i dolnego zawiasu.                                        Rys.1 
UWAGA! W środkowym zawiasie należy zastosować dołączany do zamykacza  

krótki trzpień Ø 10,0, o długości max 50,5 mm (Rys.6) 
 

3. Na zamontowane w skrzydle skrzydełko środkowego zawiasu nałożyć i następnie 

wsunąć do oporu obejmę ruchomą, skierowaną wpustem sześciokątnym w dół. 

W trakcie dalszych prac montażowych należy przytrzymać ją przed zsunięciem się 
w dół. (Rys.2). 
 

4. Na dolny zawias nałożyć od strony obejmy stałej zespół  
kompletny zamykacza. (Rys.3) 
 

5. Ustawić w osi oba elementy sprzęgające: obejmę  ruchomą i zespół  

kompletny zamykacza. (Rys.3) 
 

6. Za pomocą klucza płaskiego „10” ustawić sześciokąt sprzęgła w  

pozycji umożliwiającej nasunięcie obejmy ruchomej. W tym 
przypadku zerowe nacięcia ustawcze (na obejmie ruchomej i  

na kołnierzu sprzęgła) powinny pokrywać się. (Rys.3). 
 

7. Nie zdejmując klucza nasunąć obejmę ruchomą na sprzęgło, tak,  

aby nastąpiło zasprzęglenie tych elementów. Wyjąć klucz i zsunąć                                             Rys.2 

obejmę ruchomą lekko w dół, aby zasprzęglenie było pewne, a obejma nie opierała się o 
kołnierz sprzęgła w zespole kompletnym zamykacza. (Rys.4). 

8. Otworzyć drzwi i sprawdzić prawidłowość domykania skrzydła drzwi. Jeżeli siła zamykania  

jest prawidłowa zsunąć obejmę ruchomą w dół do oporu  na kołnierzu sprzęgła.  

9. Aby zwiększyć siłę zamykania drzwi, należy obejmę ruchomą, przy pomocy wkrętaka i młotka, 

wysunąć do góry. Założyć klucz płaski „10”. Zsunąć obejmę ruchomą z sześciokąta sprzęgła,  

doprowadzając do rozpsprzęglenia tych elementów i jednocześnie przekręcić sprzęgło, 
(w kierunku zgodnym z kierunkiem otwierania się drzwi) o kąt 60o, do momentu  

pokrycia się kolejnej podziałki (np.nr.1) na kołnierzu sprzęgła z podziałką zerową na obejmie ruchomej.  

W tym momencie, zsunąć obejmę ruchomą i ponownie zasprzęglić elementy zamykacza.  

10.  Wyjąć klucz i sprawdzić prawidłowość domykania się skrzydła  

11.  W przypadku gdy siła zamykania jest prawidłowa, obejmę ruchomą zsunąć w dół, do oporu,  

       tak, aby opierała się o kołnierz sprzęgła w zespole kompletnym zamykacza. (Rys.5). 
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Informacje dotyczące eksploatacji zamykacza: 
 

W celu zapewnienia wieloletniej, bezawaryjnej pracy należy przestrzegać poniższych wytycznych: 

1. Do czyszczenia należy używać wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki. 
2. Zabrania się pod rygorem utraty gwarancji czyszczenia środkami chemicznymi. 

3. Nie stosować jakichkolwiek smarów i olejów. 
 

Informacje dotyczące okresowych przeglądów: 
 

Użytkownik zobowiązany został (w karcie gwarancyjnej) do dokonania na własny koszt corocznego przeglądu okresowego przez autoryzowanego instalatora. 
 


