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Montagevolgorde

Indien u een afstand van 92 mm nodig hebt, bij punt 2
verdergaan. Voor de latere montage van de voorplaat (punt 7)
de beide torxschroeven een beetje losdraaien.
Voor een afstand van 72 mm moet u beide torx schroeven
losdraaien (max. één slag).

Voor dat u met de montage begint, doornmaat
en afstand van het oude slot opmeten
a

Slotkast instellen

b

Nachtschoot plaatsen en vastschroeven

c

Dagschoot plaatsen

d

Opvulplaten aanbrengen

e

Voorplaat boren

f

Dagschootgeleider aanbrengen

g

Voorplaat aanbrengen en vastschroeven

h

Reduceerhuls plaatsen

Til met een schroevendraaier de hevel aan de achterkant op.
Schuif vervolgens de slotkast tot de aanslag in elkaar. Druk de
hevel daarna weer in zijn oorspronkelijke positie.

b

a

Draai nu de schroeven aan de voorkant weer vast. In verband
met de latere montage van de voorplaat (punt 7) de schroeven
in eerste instantie slechts licht aandraaien.

c

Kies de bij de doornmaat passende nachtschoot. Schuif de
nachtschoot op zijn bevestigingsplaat en zet hem vast met
een verzonken schroef M3x6.

Kies de bij de doornmaat passende dagschoot. Plaats de
dagschoot zijdelings in de geleidesleuf. Schuif de dagschoot
naar boven en draai hem 90° (houd daarbij rekening met de
gewenste draairichting van de deur).

Om de doornmaat te wijzigen kunt u op het basis-slot
opvulplaten aanbrengen. Bij een afstand van 72 mm dient u
de opvulplaten eerst bij de speciaal daarvoor aangebrachte
inkerving af te korten.

Als beide opvulplaten nodig zijn, dient u eerst de 10 mm
opvulplaat aan te brengen.

a
Toelichting doornmaat:
30 mm = zonder opvulplaat
35 mm = 5 opvulplaat
40 mm = 10 opvulplaat

b
Toelichting doornmaat:
45 mm = 10+5 opvulplaat

Kies de gewenste voorplaat uit. Om de bevestigingsgaten te
boren kunt u het beste de oude voorplaat als boorsjabloon
gebruiken. Gebruik de boring voor het schroefgat van de
voorplaat om de juiste positie te bepalen.

Plaats de geleider van de dagschoot. Houd daarbij rekening
met de sluitrichting van de dagschoot. Afhankelijk van het slot
moet u de geleider van de dagschoot draaien, om een grote of
een kleine afstand (dagschoot tot nachtschoot) in te stellen.

Bevestig de gewenste voorplaat, draai de schroeven licht aan
en controleer of de nachtschoot goed werkt.

Indien nodig plaatst u een 8 mm of 9 mm reduceerhuls in de
tuimelaar.

Draai nu alle schroeven van de voorplaat en de slotkast vast.

Stukslijst
Tekening

Beschrijving
Slothuis met doornmaat 30 mm

Aantal
1

Set onderdelen bestaande uit:
1 x dagschoot
1 x nachtschoot met bout
4 x bevestigingsbout voorplaat
Aanbouwset doornmaat 30 mm

1

Aanbouwset doornmaat 35 mm

1

Aanbouwset doornmaat 40 mm

1

Aanbouwset doornmaat 45 mm

1

Opvulplaat 5 mm

1

Opvulplaat 10 mm

1

Inzetstuk voorplaat voor geleiding van de dagschoot

1

Montagevoorplaten voor 92 mm afstand
Vlakke voorplaat 3 x 16 x 270 mm

1

Vlakke voorplaat 3 x 20 x 270 mm

1

Vlakke voorplaat 3 x 24 x 270 mm

1

U-profiel-voorplaat 6 x 24 x 270 mm

1

Montagevoorplaat voor 72 mm afstand
Vlakke voorplaat 3 x 24 x 270 mm

1

Reduceerhuls, 10 naar 9 mm

1

Reduceerhuls, 10 naar 8 mm

1

Gereedschap
Torx sleutel

1
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