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No-Ha 2.0 mini 

Nm 938   &  Nm 937 
Cartel /Locco 

1
 Standard tool 
 Depth: 130.5 mm
 Width: 20 mm

2
 Standard tool - Ø 8 mm 

3
 Special tool 
 Ø 44 mm 
 Code: Z44 

1 - Ferramenta standard
• Profundidade: 130.5mm
• Largura: 20mm

2 - Ferramenta standard - Ø 8mm

3 - Ferramenta standard
• Ø 44mm
• Código: Z44
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F.937.91.02
MODO PRIVADO
Fechadura magnética de embutir
para Modo Privado (WC)

F.938.91.00
MODO PÚBLICO
Fechadura magnética de embutir
para Modo Público (Passagem) 
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Poderá consultar o vídeo com instalação na página do produto no nosso website batista-gomes.pt

Tamanho da abertura:
45x87mm
R= 4mm



52 mm 45 mm

20 mm 20 mm
16 mm
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4 Insert 2 black plastic pieces and fixed them strongly with the white adhesive tape in kit..

5  Prepare the lock: Glue the black sticker to the bottom in the showed way. 
 No function 
 Only aesthetical when you look 

inside the door. 

6 Insert the lock in the door and fix the lock in the front with  2 screws. Test the lock

7 After testing the lock install the finished coverplates. 

Introduza as 2 peças de plástico pretas e fixe-as firmemente com a fita adesiva branca incluída no kit.

Prepare a fechadura: Cole o autocolante preto na parte inferior, como demonstrado abaixo.

Introduza a fechadura na porta e fixe-a com os 2 parafusos. Teste a fechadura

• Não tem uma função
• Apenas estético, quando olha para o
   interior da porta

Depois de testar a fechadura instale as tampas.
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Nm 937 + Locco + Cartel Page 3/3

     1       2

       3     4 & 5 

Striking plate: adjustable position by using the 2 screws Chapa testa: utilize os 2 parafusos para ajustar a posição.
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No-Ha 2.0 Slide NS 200 & NS205 & NS210

 Start with an opening of 45mm x 87mm with a 
cutter (diameter 8mm). 

 Use than a cutter (diameter 44mm-special size) to 
make the opening inside the door as mentioned 
in the instructions.( see red line ) 

 The coverplates,:- the finishing layer must be fixed with glue to the aluminium springtables 

No-Ha 2.0 Slide NS 200 & NS205 & NS210

 Start with an opening of 45mm x 87mm with a 
cutter (diameter 8mm). 

 Use than a cutter (diameter 44mm-special size) to 
make the opening inside the door as mentioned 
in the instructions.( see red line ) 

 The coverplates,:- the finishing layer must be fixed with glue to the aluminium springtables 

• Faça uma abertura de 45mm x 87mm com uma ferramenta
de corte (diâmetro 8mm).
• Use a ferramenta de corte (diâmetro 44m – dimensão especial) 
para fazer a abertura dentro da porta, como descrito nas 
instruções. (Atenção à linha vermelha)

• As tampas devem ser fixadas com cola às molas de alumínio.
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 Proceed  with entering all the pieces 
inside the door as demonstrated. 
Please follow the instructions. 

For the NS 205 (1) and NS 210 you need the 
white piece between the 2 black pieces  

• De seguida introduza todas as peças dentro da porta 
como demonstrado. Siga as instruções.
Para a NS 205 (1) e NS 210 necessita da peça branca 
entre as duas peças pretas.
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