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Gebruik de bijgeleverde boormal voor het
bepalen van de boormaten. Schuif de mal over
de profielcilinder (A) en over de vierkante stift
(B). Deze is van het krukdeel (uitsparingen in
de boormal).
Neem de boormaten van de mal over.

Boor de gaten. Om schade aan de deur te
voorkomen is het het beste om van twee zijden
af naar het midden te boren.

Bekijk vooraf hoe de onderdelen in elkaar
gemonteerd moeten worden. Kijk ook of de
draairichting klopt.

Als u de knop aan de buitenzijde wil monteren,
bevestig dan eerst de stalen buitenplaat. (B),
en monteer vervolgens hierop de messing
buitenschild (A). Uiteraard vastzetten met het
bijgeleverde bevestigingsmateriaal d.m.v.
wisselstift en nokring. (Bepaal nu ook de
draairichting van de knop). Aan de andere zijde
van de deur bevestigt u nu ook de stalen
binnenplaat (C) en schuif daarna het messing
binnenschild (D) over de stalen plaat.
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Het beslag wordt gemonteerd d.m.v.
bijgeleverde schroeven.
Lengte M6 bout = deurdikte + 8 mm
Lengte M8 bout = deurdikte + 12 mm
Mogelijk dat u deze zelf op lengte moet maken.

Bevestig met het inbus-krukboutje het losse
krukdeel op de vierkante stift.
Vergeet hierbij niet de kunststof kraagring nr.
12.

Let op: De cilinder mag maximaal 3 mm aan de
buitenzijde buiten het schild uitsteken volgens
SKG normen.
Overzicht inhoud:
01.
Boormal
02.
Knop (links/rechts)
03.
Nokring
04.
Draaibare wisselstift
05.
Krukstift (kruk-kruk)
06.
M6 bout (1x)
07.
M8 bout (2x)
08.
Schild 1 binnen
09.
Schild 2 buiten
10.
Messing schroefring
11.
Sleutel (t.b.v. schroefring)
12.
Kunststof kraagring
13.
Inbussetje
14.
Uittrekbeveiliging (optie)
Heeft u nog vragen, neem contact op met onze afdeling verkoop binnendienst.
Dit artikel is SKG gecertificeerd. U vindt de productspecificaties terug in de SKG sterrenwijzer op
www.skg.nl.
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