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REGULAÇÃO DA ALTURA  Height Adjustment

28mm
2

60
kg

900

21
00

3

50
kg

1000

180º

D.505.28.3D
DOBRADIÇA  HINGE

IMMK526-0 | 04-07-2019

A Furo para fixação da
dobradiça ao aro.
Fixing hole for the hinge
to the frame.

B Furos ovais para regulação 
vertical e fixação à porta.
Oval holes for vertical adjustment 
and fixing to the door.

C Parafuso de fixação para 
regulação da profundidade.
Fixing screw of depth adjustment

D Parafuso para regulação 
lateral.
Self-locking screw for
lateral adjustment.

Encaixe o calço debaixo da porta e 
desaperte uma volta dos parafusos de 
fixação da dobradiça; a porta fica 
apoiada no calço.
Insert the adjustment wedge under the 
door and unscrew one turn the fixing 
screws of the hinge on the door; the 
door rests on the wedge.

Deslize o calço debaixo da porta até 
alcançar a medida pretendida entre o 
chão e a porta; aperte de novo os 
parafusos.
Slide the wedge under the door until
achieve the desired measure
from the ground; re-lock the screws.
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Desaperte os parafusos C com uma volta.
Unscrew the C screw one turn.

Aperte os dois parafusos C.
Fix the two C screws.

Regulação Lateral  Side Adjustment

Regule o parafuso D.
Act on D screw.

Ao regular o parafuso D no sentido 
dos ponteiros do relógio a porta 
desloca-se -1,5 mm. 
Acting on the D screw clockwise
the door moves to - 1,5mm.

Ao regular o parafuso D no sentido 
contrário aos ponteiros do relógio a 
porta desloca-se +1,5 mm.
Acting on the D screw counterclockwise 
the door moves to + 1,5mm.

Rode os parafusos para regulação lateral D,
alternadamente e na mesma quantidade em 
ambos até um máximo de uma volta.
Rotate the lateral adjustment screws D,
rotating alternately and equally on both 
screws for a maximum of one complete turn.

Ao regular manualmente na direção
da seta a porta desloca-se 1 mm.
Acting manually in the arrow
direction the door shifts 1 mm.

Regulação da Profundidade  Depht Adjustment


