
U heeft een Veilig deurbeslag aangeschaft dat voldoet aan de SKG® kwaliteitseisen, wat staat voor een
optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten
behoeve van het Politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’. Alle Veilig producten zijn met zorg onder de strengste kwaliteitseisen 
geproduceerd.

Deze montagehandleiding is van toepassing op de volgende modellen:

Montagehandleiding

Anti-kerntrek veiligheidsbeslag

Monteer het insteekslot en de cilinder in de deur.

Plaats het binnenschild op de buitenzijde van de deur over de cilinder.

 Bij uitvoering greep/kruk of knop/kruk:

 Steek de krukstift vanaf de binnenzijde door het slot, met de schroefdraad aan de binnenzijde.

Teken de aangegeven boorgaten af en herhaal dit aan de binnenzijde van de deur.

Verwijder het beslag, het slot en de cilinder.

Boor vanaf de buitenzijde op de afgetekende plaatsen gaten van ø14 mm tot het midden van de deur.

Boor vervolgens vanaf de binnenzijde door de deur heen.

Verwijder alle boorselresten en maak de gaten goed schoon.

Monteer het insteekslot en de cilinder in de deur.

Monteer het veiligheidsbeslag. Belangrijk: gebruik de meegeleverde montageset.

 Bij uitvoering greep/kruk:

 - Draai de greep in de juiste richting.

 - Monteer de krukstift in het buitenschild en draai deze vast.

 Gebruik hiervoor het bijgeleverde dopje.

 - Steek de krukstift vanaf de buitenzijde door het slot heen.

 - Draai de krukstift zodanig dat de uitsparing aan de zijde zit waar de inbusschroef door de kruk gedraaid  

 wordt, plaats het binnenschild en draai de inbusschroef aan.

 Bij uitvoering kruk/kruk:

 - Steek de krukstift vanaf de buitenzijde door het slot heen.

 - Draai de krukstift zodanig dat de uitsparing aan de zijde zit waar de inbusschroef door de kruk gedraaid  

 wordt, plaats het binnenschild draai de inbusschroef aan. 

Draai de bouten in het binnenschild nu met de hand vast (niet machinaal).

Uw deur is nu gereed en beveiligd tegen kerntrekken.

5001900080

5001900081

5001900082

5001900083

Kijk rechts onderin op de achterkant van de blister bij de streepjescode, 
of het nummer overeen komt.

Montagestappen zie pagina 2 voor de montagetekeningen
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Montagehandleiding

Anti-kerntrek veiligheidsbeslag
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Type: 5001900080 5001900081 5001900082 5001900083

Binnenschild

Buitenzijde deur

Buitenschild

Inbusschroef

Deurkruk

Krukstift

Buitenschild
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