ATELIER F/R – Business Line Door Hinge with fixing plate
Assembly Instruction
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Assembly Instruction
ATELIER F/R – Business Line Door Hinge with fixing plate
 Torque setting 12 Nm/Allen key SW4.
 The figure shows the product in one of several available optical versions. This assembly
instruction applies for every version.

1.	Fixing plate 1.1 to frame.

ATTENTION! Glass and gaskets have to
be dust- and grease free – if necessary, please
clean with standard glass cleaner.

2. Insert isolation sleeves 4 on hinge part 1.2.
3.	Place door on assembling wedges into the
frame and fold inge part 1.2 to door leaf.
4.	Install clamping plate 2 with hinge part 1.2
and fixing screws 3 to door leaf (torque
setting 12 Nm).
5.	Install cover 6 to hinge part 1.2 using adhesive pads 5.
6.	Place cover 7 consistently on clamping
plate 2 and press.

	 ATTENTION! Check if the hinges are
arranged plumb and all screws and grub
screws are tight.

ATELIER F/R – Business Line zawias z blachą montażową
Instrukcja montażu
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Instrukcja montażu
ATELIER F/R – Business Line zawias z blachą montażową
 Moment siły dla śrub montażowych:
12 Nm / klucz imbusowy/ampulowy SW4
 Katalogi przedstawiają produkt w jednej z
kilku wersji wykonania, instrukcja dotyczy
wszystkich zawiasów tego typu.
Uwaga! Szkło i przekładki muszą być wolne
od kurzu i zanieczyszczeń oraz dokładnie
odtłuszczone.
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1.	Zamocować blachę montażową 1.1 na
ościeżnicy.
	 Uwaga! należy sprawdzić czy części
składowe są prawidłowo umieszczone i
skutecznie zamocowane a śruby dokręcone.
2.	Umieścić osłonki plastikowe 4 na tulejach
części zawiasowej 1.2.
3.	Ustawić skrzydło tak by wprowadzić w
otwory tuleje części zawiasowej 1.2.
4.	Nałożyć klemę 2 na szkło i połączyć śrubami 3 z częścią zawiasową 1.2 (moment siły
12 Nm).
5.	Założyć maskownicę 6 na część zawiasową
1.2 używając podkładek samoprzylepnych 5.
6.	Umieścić maskownicę 7 płasko na klemie 2
i wcisnąć.
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