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Porta Retrátil para Pet e Baby

01.  Con�rme a dimensão antes da compra

** Vão máximo de utilização: 1,40m ou 140cm;

02.  Ferramentas necessárias p/ a instalação

**Utilize uma broca para parede de 
    6,5 ou 7,0mm;

03. Recebendo seu Produto

**1- Porta / 2- Engates / 3- Presilhas
    4- Distanciadores / 5- Buchas / 6- Parafusos 4cm 
    7- Parafusos 5cm / 8- Pino Trava  

04.  Instalando a Porta

**Posicione e nivele sua porta, então faça
    as marcações auxiliares; 

05.  Presilha Superior

** Faça a marcação para o furo;
** Atenção a posição correta da presilha, ver
     imagem abaixo;

06.  Presilha Inferior

** Faça a marcação para o furo;
** Atenção a posição correta da presilha, ver
     imagem abaixo;

07.  Fixando as Presilhas

**Com auxílio da furedeira faça os furos nas
    marcações;
** Broca p/ parede de 6,5 ou 7,0mm;  
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08.  Fixando as Presilhas

**Instale as buchas com auxílio do martelo, elas 
devem facear a parede;

09.  Fixando as Presilhas

** Parafuse a presilha direto na parede caso não 
     tenha rodapé no ambiente;
** Utilize os parafusos de 4cm de comprimento;

10.  Fixando as Presilhas

** Caso tenha rodapé no ambiente utilize os 
      distanciadores;
** Utilize os parafusos de 5cm de comprimento;

11.  Fixando a Porta

** Encaixe o trilho na presilha;
** Atenção as posições da porta e presilhas; 
** 1 Orí�cio de trava, 2 Pino Trava no Imã;

12.  Fixando os Engates

**Siga o mesmo processo feito com as presilhas, 
    marque, fure, coloque as buchas e então parafuse;
** Caso não tenha obstáculos �xe direto na parede; 

13.  Fixando os Engates

** Em caso de obstáculos como batentes ou rodapé
     utilize os distanciadores;
** Utilize os parafusos de 5cm de comprimento;

14.  Porta Instalada

** Coloque o pino trava no local indicado;


