
C Instale o batente no pavimento
1. Faça um furo de 14mm, 50mm
     de profundidade.
2. Limpe o furo e a área envolvente.
3. Aplique silicone ao suporte e insira
    no furo.
4. Quando secar, introduza o pino no
    suporte. A ponta chanfrada é a que
    deve entrar primeiro.

Install pin into floor
1. Drill 14mm hole, 50mm deep.
2. Clean hole and area.
3. Apply silicone to sleeve and insert
    into hole.
4. Once dry, drop pin into sleeve, 
    chamfered edge first.

Furo de Ø14mm,
50mm de profundidade
Drill Ø14mm,
50mm deep

Ponta chanfrada
Chamfered edge

FERRAMENTAS / TOOLS

Broca 14mm
*** é recomendada uma broca
com revestimento de diamante
para superfícies em cerâmica

Masonry Drill Bit 14mm
*** recommend diamond
coated bit for tiled surfaces

Broca plana 24mm
Spade Bit 24mm

Bit Phillips 2
Driver Phillips 2

Broca 2.5-3.0mm
Drill Bit 2.5-3.0mm 

Berbequim de percussão
Impact Drill

Pistola de Silicone +
selante adequado
Silicone Gun +
appropiate sealant

EQUIPAMENTO / EQUIPMENT INFORMAÇÕES IMPORTANTES / IMPORTANT INFORMATION

1. Product contains a powerful magnet. Avoid contact with metal foreign bodies
    prior to installation. Keep well clear of electronics and electrical equipment. 
2. Carefully read installation Instructions prior to installation.
    Installing contrary to these instructions risks damage to your floors and door.
Carpeted surfaces: Allow suffucient clearance of carpet thread and pile when
drilling hole into floor to avoid wrapping or binding to drill bit.
Tiled surfaces: It is recommended to use a diamond coated drill bit to avoid
chipping and damage of tiles.

1. Este produto contém um íman forte. Evite o contacto com objetos metálicos
     antes da instalação. Evite o contacto com dispositivos eletrónicos e
     equipamentos elétricos.
2.  Leia atentamente as instruções de instalação antes da instalação.
     Se as instruções de instalação não forem seguidas, corre o risco de danificar
     o pavimento e a porta.
Superfícies alcatifadas: Ao fazer o furo no pavimento dê um espaço suficiente
ao pelo da alcatifa para evitar que se embrulhe ou agarre ao bit.    
Superfícies em cerâmica: Para evitar de lascar ou danificar superfícies em
cerâmica é recomendada uma broca com revestimento de diamante.

A

Parte superior

Top section

1. Retire apenas a parte superior da embalagem,
     deixe a parte com o íman.
2. Retire as peças:

1. Remove top section only of packaging, leave
     magnet section for now.
2. Select:

Parafusos (x2)
Screws (x2)

Pino
Pin

Suporte
Sleeve

Chapa testa
Striker

B Marque o lugar do batente no pavimento
1. Abra a porta até à posição de retenção desejada.
2. Marque o lugar do batente no pavimento, de acordo 
com o esquema abaixo.

Mark pin location on ground
1. Open door to desired “stop position”.
2. Mark location on floor for pin as per diagram below.

50 – 300mm
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Vista Superior / Top View

75mm » 300mm (max) 
recomendado
recommended

0-10mm 
recomendado
recommended

Marcação do lugar do batente
Pin marking location

Porta na posição de retenção desejada.
Door at desired stop position.
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D Marque a porta para instalar a
chapa testa
1. Passe a porta sobre o batente.
2. Marque o local onde o centro do
     batente passa na parte debaixo
     da porta.
Mark door for striker fitment
1. Pass door over pin assembly.
2. Mark on door where centre of pin
     passes under door.

Parte exterior da porta
Door outer face

Faça os furos para os parafusos da
chapa testa
1. Use a chapa testa ou o exemplo no verso
    da página como modelo, e posicione o
    centro da chapa testa no furo do íman.
2. Faça 2 furos com 3mm diâmetro, 20mm
     de profundidade.

Drill pilot hole for striker screws
1. Using the striker as a template, or the 
    template overleaf, position centre of
    striker into magnet mole.
2. Drill 2x3mm diameter holes, 20mm deep.

Parte debaixo da porta
Bottom of Door
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3. Encaixe a chapa testa.
     !!! Certifique-se que a patilha da
      chapa testa está na posição correta.
4. Aparafuse os parafusos da
    chapa testa.

3. Fit striker. 
     !!! Ensure flange of striker faces the
     correct direction.
4. Tighten striker screws.

Encaixe o íman e a chapa testa
1. Retire o íman cuidadosamente da embalagem.
               AVISO: Íman forte, evite objetos de aço a uma
               distância de pelo menos 200mm. 
2. Encaixe o íman manualmente no furo.

Fit magnet and striker plate
1. Carefully unwrap magnet from packaging.
               WARNING: Powerful magnet, avoid any steel
               object within at least 200mm. 
2. Place by hand immediately into hole.

CONTINUA NO VERSO
CONTINUED OVERLEAF 

Faça um furo para o íman
1. Desencaixe a porta das dobradiças.
2. Posicione a porta de lado, com o trinco e
     puxador para cima.
3. Continue a fazer a marcação do ponto D,
     na parte debaixo da porta. 
     O exemplo no verso da página pode ajudar.
4. Marque a linha central para a furação.
5. Faça um furo com 24mm de diâmetro com
     a broca plana, 25-30mm de profundidade.

Drill hole for magnet
1. Remove door from hinges.
2. Stand door on edge with latch & knob
     upwards.
3. Continue marking location from step D
     across bottom of door.
     Template overleaf can assit with this.
4. Mark centre line for drill location.
5. Drill diameter 24mm hole with spade bit
     25-30mm deep.

E

Parte debaixo da porta
Bottom of Door

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

BATENTE LIMITADOR DE PORTA / FANTOM DOORSTEP



MARCAÇÃO DA PORTA E MODELO DE PERFURAÇÃO / DOOR MARKING AND DRILLING TEMPLATE

H
Encaixe a porta
1. Encaixe a porta corretamente.
2. Abra a porta para testar o batente.
3. A porta deve abrir/parar conforme desejado. Puxe a porta para fechar. 

Rehang Door
1. Correctly refit door.
2. Test by opening door past the pin.
3. You should see the door stopped/open as desired. Pull back on door to release.

Distribuído por / Distributed by: 
Fabricado por / Produced by: 

1. Posicione o modelo na linha central delineada na parte da frente da porta, do ponto D.
2. Dobre este modelo nas linhas tracejadas cinzentas – de acordo com a espessura da porta (35mm ou 45mm).
3. Verifique se a “linha central da porta” alinha corretamente com o centro da porta.
4. Marque o centro dos furos com um punção ou um objeto afiado.
5. Retire o modelo e faça os furos na porta.

1. Align template to centreline marked on the front of the door from step D.
2. Fold this template along light dashed lines - according to the thickness of door (35mm or 45mm).
3. Check “door centreline” aligns correctly with the centre of your door.
4. Mark the centres of drill holes using a centre-punch or sharp object.
5. Remove template and drill holes into door.

Linha central da porta
Door centreline

Linha central do pino e da chapa testa
(Ver ponto D no verso da página)

Centreline of pin and striker plate
(See step D over page)

PARTE DEBAIXO DA PORTA
BOTTOM OF DOOR

Faça um furo de 24mm com a
broca plana x 25-30mm profundidade 

(para o íman)

Drill 24mm spade bit x 25-30mm deep
(for magnet)

35mm Dobrar
35mm Fold

45mm Dobrar
45mm Fold

Faça furos de 2.5-3mm x 20mm
de profundidade

Furos para os parafusos (x2)

Drill 2.5-3mm x 20mm deep
Pilot hole for scews (x2)
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

BATENTE LIMITADOR DE PORTA / FANTOM DOORSTEP


