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The adjustable
cylinder as it is 
in the box
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3. Adjust the new cylinder

Measure from
center of screwhole

 

Back part
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1. Remove the old door lock
Remove your current cylinder. Start 
with removing the rosettes  and the 
screws on both sides of the door. 
(a) Save the screw with the threaded 
tube part for later use.

Remember to unscrew the lock- 
screw in the mortise-plate on the 
side of the door. (b)

Insert your key and turn it so the 
cam lines up with the body of the 
cylinder and pull it out.(c)

Measure the back part of 
the old cylinder from the 
middle of the screwhole 
and away (see illustration).

In the Danalock box 
you’ll find an adjustable 
lock cylinder. 

4. Just unscrew 
the small screws 
on both sides of 
the part you want 
to remove and pull 
the cylinder apart.

5. Insert new brass 
tube and spacer piece 

6. Assemble the cylinder and 
screw the tiny screws back in. 

When you remove one or 
more parts of the cylinder 
you’ll have to exchange the 
brass tube in the center with 
another that fits the new 
measurements. 

here is the different 
combinations.

7. Size guide

Remove too big 
spacer piece 

and brass tube

Please look at the size 
guide to the right to find 
the length for the spacer 
piece and brass tube.

+32

32

cam 

a

c

Tools needed 

To mount the Danalock 
you need a Philips 
screwdriver and two 
pliers or a wire cutter.

Parts involved on 
your existing lock

Mortise plate

Lock screw

Rosette plate

Cylinder

Back plate

Adjustable
cylinder

Cylinder 
brass tubes

Rosette spacers

Tailpiece
adapter

Breakable screws

Contents of the 
Danalock box 
you’ll need for 
the easy install

Small screwdriver

Rosette screw
and treaded tube
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Potřebné nářadí 

Pro instalaci zámku  
Danalock budete potřebovat  
křížový šroubovák a dvoje 
kleště (kombinačky  
nebo štípačky).

Součásti vašeho 
současného zámku

Čelní štít zámku

Pojistný šroub zámku
Cylindrická vložka

Kryt kování

Nastavitelná 
vložka

Šroub kování  
a trubice se závitem

Rozpěrky

Malý šroubovák

Koncový 
adaptér

Zadní 
destička Nastavitelné šrouby 

Mosazné 
válečky

1. Odmontujte starý zámek 

Odmontujte starou vložku. 
Začněte odmontováním kování  
a šroubů na obou stranách dveří. 
(a) Uschovejte si šroub kování  
a trubici se závitem pro pozdější 
použití. 

Nezapomeňte vyjmout šroub 
zámku z čelního štítu na boku 
dveří. (b) 

Do zámku vložte klíč a otočte tak, 
aby byla vačka zarovnána s tělem 
vložky. Vložku vytáhněte. (c)

Západka

Součásti balení 
Danalock, které 
budete potřebovat 
k snadné instalaci

2. Upravte novou vložku 

Změřte zadní část staré 
vložky od středu otvoru 
pro jisticí šroub až k vnější 
straně (viz nákres). 

V balení Danalock  
naleznete nastavitelnou 
zámkovou vložku.

3. Odšroubujte malé 
šroubky na obou 
stranách části, kterou 
chcete odebrat  
a odtáhněte části 
vložky od sebe. 

Zadní část
6. Průvodce rozměry 

Pokud odeberete jednu nebo 
více částí vložky, bude třeba 
nahradit mosazný váleček ve 
středu takovým, který bude 
odpovídat novým rozměrům. 

Zde jsou znázorněny různé 
kombinace.Měřte od středu 

otvoru

Vyhovuje min. 35 mm

Vyhovuje min. 40 mm

Vyhovuje min. 45 mm

Vyhovuje min. 50 mm

Vyhovuje min. 55 mm

Vyhovuje min. 60 mm

Vyhovuje min. 65 mm

Rozpěrka 32 mm

Rozpěrka 25 mm

Rozpěrka 22 mm

Rozpěrka 15 mm

Rozpěrka 10 mm

Rozpěrka 7 mm

Nastavitelná vložka, 
jak ji naleznete  
v balení

4. Vložte nový mosazný 
váleček a rozpěrku.

Věnujte prosím pozornost 
průvodci rozměry, který vám 
pomůže určit správnou délku 
rozpěrky a mosazného válečku.

Vyjměte příliš 
dlouhou rozpěrku  
a mosazný váleček

5. Sestavte vložku a zašroubujte 
drobné šroubky zpět.



 8. Insert the new cylinder
Insert the new cylinder, and 
re-insert the lock-screw in 
the mortisse-plate. (b)

Click!

b

12. Mounting the back 
plate on the door 
Insert the screw that originally 
held the lock on top of the 
rosette plate on the front of 
the door, and insert the 
threaded tube that 
matched it. 

16. Attach the tailpiece adaptor 
Choose the right tailpiece adaptor 
from the Danalock box.
The green tailpiece adaptor 
is designed to match the 
adjustable cylinder.
Insert the tailpiece adaptor, 
in the center tube on the 
backside of the Danalock.
Press on the adaptor 
until a click ensures 
it is fixed firmly to 
the Danalock.

threaded
tube

13. Insert the 
second screw
Now insert the long 
screw from the box 
on the inside of the 
door and insert the 
threaded tube from 
the box on the 
outside.

15. Give the tailpiece 
the right length
To avoid damaging the danalock 
you will have to shorten the new 
cylinder tailpiece to max. 35 mm 
from the door surface. 
Use two pliers or a wire cutter 
to shorten the tailpiece. 
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Rosette plate on the 
front side of the door

max.
35 mm

Fit the Danalock over 
the back plate.
Make sure the
tailpiece hits the 
slide in the middle 
of the adaptor.

17. Fit the tailpiece to the middle of the housing base 

Find the small marking on 
the edge of the backplate 
and align the mark on the 
back of the Danalock 
baseplate with it.
Now you are sure to hit 
the notches on the 
backplate with the 
Danalock.

18. Align the platemarks

Turn the Danalock 
clockwise until it clicks 
to fasten it to the back 
plate. 
NOTE: If you need to 
unfasten and retry, see 
“Uninstall instructions” 
at the end of the 
manual.

19. Fasten the Danalock Click!
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7. Vložte novou vložku 

Vložte novou vložku  
a namontujte jisticí šroub 
zpět do čelního štítu. (b)

8. Montáž zadní destičky  
na dveře 

Vložte šroub, který držel původní 
zámek, na vrchní stranu kování 
přední strany dveří. Z druhé strany 
přiložte odpovídající trubici se 
závitem.

Trubice  
se závitem

9. Vložte druhý šroub 

Nyní vložte dlouhý 
šroub z balení  
z vnitřní strany  
dveří a z vnější  
strany přiložte  
trubici z balení.

Kryt kování na přední 
straně dveří

10. Upravte koncovou část  
na správnou délku 

Abyste předešli poškození zámku 
Danalock, je nutné zkrátit délku 
koncové části vložky tak, aby 
nepřesahovala zadní destičku  
o více než 35 mm. 

Ke zkrácení použijte dvoje 
kombinačky nebo štípačky.

12. Připojte koncovou část ke  středu základny 

Připojte zámek Danalock  
nad zadní destičku. 

Ujistěte se, že se koncová  
část zapadne správně  
do otvoru v adaptéru.

13. Zarovnejte značky na 
destičkách 

Věnujte pozornost malé 
značce na hraně zadní 
destičky a zarovnejte ji se 
značkou na zadní straně 
základny zámku Danalock. 

Nyní můžete bez obav 
zacvaknout zářezy na zadní 
destičce do základny 
Danalocku.

14. Utáhněte Danalock 

Otočte Danalockem po směru 
hodinových ručiček dokud 
neuslyšíte cvaknutí, 
potvrzující upevnění zámku 
na zadní destičku.  

POZN.: Pokud potřebujete 
Danalock povolit a opakovat 
pokus o připojení, projděte si 
“Instrukce k demontáži” (bod 
19. na konci manuálu).

11. Připevněte koncový adaptér 

Z balení Danalock vyberte správný 
adaptér. 

Zelený adaptér je navržen přímo 
pro nastavitelnou vložku. 

Vložte koncový adaptér  
do středu trubice na zadní  
straně zámku Danalock. 

Zatlačte na adaptér dokud 
neuslyšíte výrazné cvaknutí, 
potvrzující pevné připojení  
k zámku.



Go to Google Play or App Store 
and download the Danalock App. 
When the app is installed you 
create a user profile by pressing the 
blue ring. You will use this profile 
each time you sign into the app.
Next you need to press ”Menu” 
in the top right corner, and the 
press ”Add lock”.
A guide will now lead you through 
the installation and configuration 
of your Danalock.

22. Download the Danalock App

Your Danalock is now attached to 
the door. Download and open the 
Danalock app to finish setting it up.
Leave the door open, so the lock 
isn’t influenced when calibrated. 

Next you need to press ”Menu” 
in the top right corner, and the 
press ”Add lock”.
A guide will now lead you through 
the installation and configuration 
of your Danalock.

23. Add the lock in the app

Pull out the plastic tab 
to activate the batteries.
A light will flash to 
confirm the Danalock 
is ready.

20. Activate batteries 21. Before downloading the app

Note: If the batteries are 
disconnected, you will have to 
re-calibrate the Danalock.

If at any time you need to dismount 
the Danalock from your door, insert 
a pen tip into the hole at the top 
inner edge of the lock and press 
while turning the lock 
counter-clockwise until the lock 
releases. 
This will not reset the lock or 
disconnect it from your account, 
but the lock may need to be 
re-calibrated if fastened to your 
door again.

23. Dismount instructions
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15. Aktivujte baterie 

Pro aktivaci baterií vytáhněte 
plastovou záložku. 

Rozbliká se světélko 
potvrzující, že Danalock  
je připraven. 

POZN.: Pokud budou baterie 
odpojeny, bude nutné 
Danalock znovu zkalibrovat.  

16. Před stažením aplikace 

Váš Danalock je nyní připevněn ke 
dveřím. Stáhněte si a otevřete aplikaci 
Danalock pro dokončení nastavení. 

Ponechte dveře otevřeny, aby nedošlo 
k ovlivnění zámku během kalibrace.

17. Stáhněte si aplikaci Danalock 

Jděte na App Store nebo Google Play  
a stáhněte si aplikaci Danalock. 

Jakmile bude aplikace nainstalována, 
vytvořte si uživatelský účet stisknutím 
modrého kruhu. Tento profil budete 
následně používat při dalších 
přihlášeních do aplikace. 

18. Stáhněte si aplikaci Danalock 

Po vytvoření profilu stiskněte tlačítko 
“Menu”  v pravém horním rohu  
a zvolte možnost “Add Lock”  
(Přidat zámek). 

Spustí se přehledný průvodce 
instalací, konfigurací a kalibrací  
zámku Danalock.  

19. Instrukce k demontáži 

Pokud budete kdykoliv potřebovat 
Danalock demontovat z vašich dveří, 
vložte hrot tužky nebo propisky do 
malého otvoru na horní vnitřní hraně 
zámku.  

Zatlačte na hrot a zároveň otáčejte 
zámkem proti směru hodinových ručiček, 
dokud nedojde k jeho uvolnění.  

Tímto způsobem nedojde k resetování 
zámku ani jeho k odebráni z vašeho účtu. 
Bude nicméně nutné zámek znovu 
zkalibrovat, jakmile jej opět připevníte  
na dveře. 


