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Wayne-Dalton Corp. 
P.O. Box 67 Mt. Hope, 

OH 44660 
(888) 827-3667 

www.wayne-dalton.com 

 

Samozaskakující zámek s madlem 
Pokyny k instalaci a příručka uživatele 

Všechny modely pro dveře série 8000/9000 & dřevěné dveře 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Potřebné nástroje 
(1) elektrická vrtačka,  (1) vrtná korunka 1/8”,   (1) děrovka prům. 3/4”,  (1) 6 bodový nástrčkový klíč 7/16”, 

(1) klíč nebo nátrubek 7/16”,   (1) kleště / nůžky na drát,   (1) šroubovák ,  (1) standardní šroubovák,  (1) důlčík 

 
Konstrukční rozměry 
* velikost zaokrouhlena na nejbližší celou stopu (1 stopa = 30,5 cm),  (1 palec “ = 2,54 cm),  

(1 galon = 3,785 L)  

 
 
 
 

Důležitá poznámka! 

DÁLE VIZ NÁVOD K INSTALACI DVEŘÍ S DŮLEŽITÝMI BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY 
 

PHILLIPS HEAD MACHINE SCREWS  
ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU  
  

OUTSIDE HANDLE VNĚJŠÍ KLIKA DVEŘÍ 
  

LOCK BACKUP PLATE  
OPĚRNÁ PODLOŽKA ZÁMKU 
(8300/8500 & DŘEVO) 

(2) AUTOLATCH FLIPPERS  
(2) SAMOZASKAKUJÍCÍ PATKY 

  

(2) STRIKER PLATES  
(2) ZAPADACÍ PLECHY 
  

FLANGED HEX NUTS  
PŘÍRUBOVÉ ŠESTIHRANNÉ MATICE 
  

TRACK BOLTS SPOJKOVÉ ŠROUBY 

INSIDE DOOR HANDLE  
VNITŘNÍ KLIKA DVEŘÍ 
  

(2) FOAM TAPE (2) PĚNOVÁ PÁSKA 
 
 UNIVERSAL LOCK STILE 
 UNIVERZÁLNÍ SVISLÝ VLYS DVEŘÍ 

PHILLIPS HEAD SELF TAPPING SCREWS       
ZÁVITOŘEZNÉ ŠROUBY  
S HLAVOU

LOCK CABLE JISTICÍ LANKO 
  

SELF DRILLING SCREWS               NEBO 
SAMOŘEZNÉ ŠROUBY 

LAG SCREWS  
VRATOVÉ VRUTY 

(POUZE PRO DŘEVĚNÉ 
DVEŘE) 
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Krok 1: Instalace zámku ECR 
 
VAROVÁNÍ: NEVRTEJTE SEKCI ZÁMKU ANI 
NEINSTALUJTE ZÁMEK NA DVEŘÍCH S OTVÍRAČI. 
DVEŘE NEBO OTVÍRAČ SE MOHOU POŠKODIT, 
POKUD BUDE OTVÍRAČ POUŽIT PŘI ZAMČENÝCH 
DVEŘÍCH.   
POZNÁMKA: Obvyklou praxí pro dveře s lichým počtem 
reliéfních panelů je namontovat zámek směrem k pravé 
straně sekce při pohledu ven.  
DŮLEŽITÉ: Před instalací zámku na sekci odstraňte 
všechny otřepy z vyvrtaných děr.  
Sériové dveře 8000/8100/8200/PR9000 & PR9050 (viz 
obr. 1): Umístěte sekci zámku čelem dolů na (2) 
polštářované kozlíky pro dveře s jednoduchým rámem 
nebo (3) polštářované kozlíky pro dveře s dvojitým 
rámem. Umístěte (3) šablony pro otvory do prostředního 
vlysu zámkové sekce. Použijte (3) otvory jako šablonu 
k vrtání (3) děr o průměru 1/8” do zámkové sekce. 
Převraťte sekci čelem nahoru. V poloze čelem vzhůru 
rozšiřte všechny (3) otvory na průměr 3/4”, dbejte přitom 
na to, abyste se neprovrtali úplně skrze sekci do 
prostředního vlysu. 
POZNÁMKA: Neprovrtejte otvory skrze prostřední 
vlys a nezvětšujte je.  
Sériové dřevěné dveře 8300/8500 (viz obr. 2): Umístěte 
sekci zámku čelem nahoru na (2) polštářované kozlíky pro 
dveře s jednoduchým rámem nebo (3) polštářované 
kozlíky pro dveře s dvojitým rámem. Určete polohu středu 
prostředního vlysu, změřte vzdálenost od konce sekce do 
středu prostředního vlysu. Obraťte sekci čelem dolů, 
přeneste rozměry a vyznačte světlou vertikální linku, pak 
vyznačte horizontální linku v polovině výšky sekce. 
Přiložte otvor o průměru 7/6” opěrné podložky zámku na 
průsečík horizontální a vertikální linky a podložku použijte 
jako šablonu na vyznačení (3) otvorů, sundejte opěrnou 
podložku a vyvrtejte (3) otvory o průměru 3/4” naskrz 
sekci.  
Sériové dveře 9000 (viz obr. 3): Umístěte sekci zámku 
čelem nahoru na (2) polštářované kozlíky pro dveře 
s jednoduchým rámem nebo (3) polštářované kozlíky pro 
dveře s dvojitým rámem. Určete polohu středu 
prostředního vlysu, změřte vzdálenost od konce sekce do 
středu prostředního vlysu. Obraťte sekci čelem dolů, 
přeneste rozměry a vyznačte světlou vertikální linku. 
Přiložte střed svislého vlysu na vertikální značku, použijte 
svislý vlys jako šablonu na vyznačení (3) otvorů, sundejte 
svislý vlys a vyvrtejte (3) otvory o průměru 3/4” naskrz 
sekcí. 

 

 
Obr. 1 

CENTER STILE PROSTŘEDNÍ VLYS 
(3) PRE-PUNCHED HOLES (3) PŘEDVRTANÉ OTVORY 
3/4” DIA. HOLES (3) OTVORY O PRŮM. 3/4” 
FACE UP ČELEM NAHORU 
FACE DOWN ČELEM DOLŮ 

 
Obr. 2 

VERTICAL MARK VERTIKÁLNÍ ZNAČKA 
HORIZONTAL MARK HORIZONTÁLNÍ ZNAČKA 
7/16” DIA. HOLE OTVOR O PRŮM. 7/16” 
(3) 3/4”DIA. HOLES (3) OTVORY O PRŮM. 3/4” 
1/2 THE SECTION HEIGHT 1/2 VÝŠKY SEKCE  
LOCK BACKUP PLATE OPĚRNÁ PODLOŽKA ZÁMKU 
FACE DOWN ČELEM DOLŮ 

 
Obr. 3 

VERTICAL MARK VERTIKÁLNÍ ZNAČKA 
(3) 3/4” DIA. HOLES (3) OTVORY O PRŮM. 3/4” 
LOCK STILE SVISLÝ VLYS DVEŘÍ   
FACE DOWN ČELEM DOLŮ
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Krok 2: Montáž vnějšího madla zámku 
 
Sériové dveře 8000/PR9000 & PR9050 (viz obr. 4): 
Umístěte soupravu vnějšího madla zámku madlem 
směřujícím proti podlaze a vložte soupravu předem 
provrtanými otvory o průměru 3/4” do sekce. Zajistěte 
vnější madlo zámku na sekci pomocí šroubů s hlavou 
(2) #10. 
 
 
Sériové dřevěné dveře 9000 (viz obr. 5): Umístěte 
soupravu vnějšího madla zámku madlem směřujícím 
proti podlaze a vložte soupravu předem provrtanými 
otvory o průměru 3/4” do sekce. S vnějším madlem 
zámku uloženým v sekci umístěte prostřední vlys nad 
stopku vnějšího madla, zajistěte prostřední vlys dveří 
pěnovou páskou (sériové dřevěné dveře 8300/8500 
budou používat opěrnou podložku zámku bez pěnové 
pásky). Zajistěte vnější madlo zámku na sekci 
vložením šroubů (2) #10 se zápustnou hlavou skrze 
vlys zámku do sekce zámku. POZNÁMKA: Před 
provedením dalšího kroku doporučujeme vnější 
madlo uzamknout.  
 
 
 
 
Krok 3: Montáž vnitřního madla zámku 
 
Sériové dveře 8000/8100/8200 & 9000 (viz obr. 6): 
Umístěte vnitřní madlo nad stopku vnějšího madla 
rovně proti prostřednímu vlysu. Přiložte otvory 
v madle na předvrtané otvory v prostředním vlysu, 
pak otočte madlo ve směru hodinových ručiček, 
abyste je zajistili šrouby (2) #8. 
 
Sériové dveře 8300/8500 (viz obr. 7): Umístěte 
vnitřní madlo nad stopku vnějšího madla rovně proti 
opěrné podložce zámku. Přiložte otvory v madle na 
předvrtané otvory v opěrné podložce zámku, pak 
otočte madlo ve směru hodinových ručiček, abyste je 
zajistili šrouby (2) #8. 
POZNÁMKA: Při zajišťování konzoly vnitřního 
madla dbejte na to, abyste šrouby neutáhli příliš 
silně a nezpůsobili tak poškození vnitřního madla.  
 
 
 
POZNÁMKA: Řiďte se pokyny Hlavní instalační 
příručky pro instalaci dveřních sekcí a vertikální 
lišty před instalací zbytku částí zámku. Jakmile 
budou sekce a lišta instalovány, pokračujte 
krokem 4.  

 

 
Obr. 4 
3/4” DIA. HOLES OTVORY O PRŮM. 3/4” 
OUTSIDE HANDLE VNĚJŠÍ MADLO DVEŘÍ 
HANDLE SHANK STOPKA MADLA 
#10 HEAD SCREWS ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU 

 
Obr. 5 
HANDLE SHANK STOPKA MADLA 
FOAM TAPE PĚNOVÁ PÁSKA 
OUTSIDE HANDLE VNĚJŠÍ MADLO DVEŘÍ 
CENTER STILE PROSTŘEDNÍ VLYS 
3/4” DIA. HOLES OTVORY O PRŮM. 3/4” 
#10 HEAD SCREWS ŠROUBY  #10 SE ZÁPUST. HLAVOU 

 
Obr. 6. 
PRE-PUNCHED HOLES PŘEDVRTANÉ OTVORY 
HANDLE MADLO 
SHANK STOPKA 
INSIDE HANDLE VNITŘNÍ MADLO DVEŘÍ 
CENTER STILE PROSTŘEDNÍ VLYS 
(2) #8 SCREWS ŠROUBY (2) #8 
 

 
Obr. 7. 
BACKUP PLATE OPĚRNÁ PODLOŽKA 
PRE-PUNCHED HOLES PŘEDVRTANÉ OTVORY 
SHANK STOPKA 
HANDLE MADLO 
INSIDE HANDLE VNITŘNÍ MADLO DVEŘÍ 
(2) #8 SCREWS ŠROUBY (2) #8
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Krok 4: Instalace samozápadky 
 
Sériové dveře 8000/9000 (obr. 1-3): Umístěte vnitřní 
madlo a odviňte lanko zámku, pak protáhněte lanko 
přes vnitřní madlo, jak ukazuje  ilustrace (viz obr. 1).  
Umístěte samozaskakující zapadací plech nad 
předvrtané otvory ve vertikální liště poblíž středu 
sekce zámku (viz obr. 2). Připevněte zapadací plechy 
na vertikální lištu pomocí spojkových šroubů (2) 1/4-
20 x 9/16” a přírubových šestihranných matic. Přiložte 
samozaskakující patky tak, aby se rameno dotýkalo 
zapadacích plechů. Umístěte samozaskakující patky 
1/8” z okraje sekce a připevněte je k sekci pomocí 
samořezných šroubů (na dřevěné dveře se použijí 
vratové vruty 1/4-14 x 1”). Ohněte spodní okraj 
ramena samozaskakující patky lehce směrem od dveří 
pro hladší provoz (na sériových dveřích 9900 ohněte 
samozaskakující patku směrem ke zapadacímu 
plechu, až bude schopen zapadnout (viz obr. 3). 
Zasuňte jeden konec lanka zámku přes žlábkovaný 
otvor samozaskakující patky a zajistěte je pomocí 
spojkového šroubu (1) 1/4-20 x 9/16”. Potáhněte 
napjaté lanko, ne však natolik, aby zvedlo patku ven 
ze zapadacího plechu. Udržte napnutí lanka zámku, 
zasuňte je přes žlábkovaný otvor zbývající 
samozaskakující patky a zajistěte je pomocí 
spojkového šroubu (1) 1/4-20 x 9/16” a přírubové 
šestihranné matice. 
 
POZNÁMKA: Zajistěte, aby spojkový šroub 
prošel skrze čelo patek a matice byla na zadní 
straně patek s lankem procházejícím čelní stranou 
patek.  
Vyzkoušejte funkci zámku několikrát po sobě, abyste 
zajistili, že samozaskakující patky opustí zapadací 
plechy, když bude madlo otočeno, a že tyto patky 
zapadnou do zapadacích plechů, když bude madlo 
uvolněno. Lanka podle potřeby přizpůsobte. Jakmile 
bude zámek uspokojivě fungovat, odstřihněte 
přebývající lanko pomocí štípacích kleští.  
 
  

 

 
obr. 1 

 

 
Obr. 2. 
FLIPPER PATKA                     VERTICAL TRACK VERTIKÁLNÍ LIŠTA 
1/4-20 FLANGED HEX NUT PŘÍRUBOVÁ ŠESTIHRANNÁ MATICE 
INSIDE HANDLE VNITŘNÍ MADLO DVEŘÍ 
1/4-20 X 11/16” SELF DRILL SCREWS SAMOŘEZNÉ ŠROUBY 1/4-20 X 11/16” 
1/8” OFFSET FROM EDGE OF DOOR ÚSTUPEK 1/8” OD OKRAJE DVEŘÍ 
1/4-20 X 9/16” TRACK BOLTS SPOJKOVÉ ŠROUBY 1/4-20 X 9/16” 
STRIKER PLATE ZAPADACÍ PLECH       
USE PLIERS TO BEND LOCK ARM SLIGHTLY      
POUŽIJTE KLEŠTĚ PRO JEMNÉ OHNUTÍ RAMENA ZÁMKU 
 
 
Obr. 3. 
TRACK LIŠTA 
STRIKER PLATE ZAPADACÍ PLECH   
AUTOLATCH FLIPPER SAMOZASKAKUJÍCÍ PATKA 
 

 
 

Výhradní dovozce pro ČR a SR je firma DOMO service, se sídlem v Hostivici. www.domoservice.cz 


