Montage
benodigdheden

Montagehandleiding

Veiligheidscilinders
U heeft een Veilig veilgiheidscilinder aangeschaft dat voldoet aan de eisen van SKG en het Politiekeurmerk Veilig
Wonen. Zo weet u zeker dat u een kwaliteitsproduct in huis heeft gehaald dat voldoet aan de strengste eisen op het
gebied van inbraakwerendheid. Voor een optimale werking van de cilinder, adviseren wij om onderstaande montage
instructies te volgen.
Deze montagehandleiding is van toepassing op alle cilinders.

Montagestappen veiligheidscilinder
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Houd de sleutel van uw huidige cilinder bij de hand en zet de deur op een kier.
Heeft u veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging op uw deur gemonteerd? Dan kunt u de cilinder alleen aan de
binnenzijde van de deur vervangen.
Schroef de cilinderschroef uit het insteekslot en de cilinder. Dit is de enige bevestiging die de cilinder met het
insteekslot heeft.
Steek de oude sleutel in de cilinder en draai deze links- of rechtsom, zodat de meenemer gelijk aan de sleutel
komt te liggen en dus niet meer uitsteekt. Daarna kunt u eenvoudig de cilinder uit het slot trekken.
let op: als het niet lukt, schroeven van beslag en slot iets los draaien. Daardoor is er meer speling en lukt het
verwijderen vaak wel.
Om de nieuwe cilinder te monteren, steekt u de nieuwe sleutel in de cilinder en draait u deze zo, zodat de
meenemer gelijk ligt aan de cilinder en niet meer uitsteekt.
Plaats de cilinder in het cilindergat, zodat deze aan beide zijden ongeveer evenveel uitsteekt. Draai daarna de
deur op slot (nachtschoot uit).
Monteer de nieuwe, meegeleverde cilinderschroef op de plek van de oude cilinderschroef, zodat de cilinder weer
vastzit. Test het slot meermaals op een soepele werking met een open deur. Doe daarna de deur dicht, verwijder
de sleutel en uw nieuwe cilinder is gemonteerd!
Let op: in verband met inbraakveiligheid mag de cilinder maximaal 3mm buiten het veiligheidsschild uitsteken.

Montagestappen veiligheidsknopcilinder
Voor het monteren van een veiligheidsknopcilinder kunt u bovenstaande stappen hanteren.
In plaats van de sleutel gebruikt u de knop om de cilinder uit het slot te trekken en in het slot te monteren.
Let op: monteer de knop altijd aan de binnenkant van de deur.
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