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1. Montage van de sluitplaat 

Plaats de sluitplaat op de deur zodat deze op één lijn ligt met 

de platte kant van de dagschoot. Niet de zuiger. 

Markeer de binnen- en buitenranden van de sluitplaat en snijd 

een sponning van 1 mm, zodat deze gelijk ligt met het 

oppervlak van het deurkozijn. 

Boor of snijd een uitsparing voor de dagschoot. 

Monteer de sluitplaat eerst met slechts één houtschroef om ervoor te zorgen dat deze 

nauwkeurig wordt gepositioneerd. De dagschoot, en niet de plunjer, moet gemakkelijk de 

opening ingaan en zonder al te veel speling worden vastgehouden. Als u tevreden bent, zet u 

de slag vast met de tweede schroef.  

 

2. Verwijdering van de snib-functie 

Als de knipfunctie niet nodig is, dan kunt u deze 

verwijderen door de 4 schroeven los te draaien. Eén uit elke hoek, (2 lang en 2 kort) aan de 

binnenkant van de achterplaat.  

Hierdoor kunnen de metalen plaat, de snib, een kleine veer en kogellager worden verwijderd. 

Houd er rekening mee dat de metalen plaat alleen moet worden vervangen plus de 

meegeleverde plastic klip om de opening af te dekken. 

 

3. De toegangscode wijzigen 

De toegangscode wijzigt u als volgt: 

1. Draai de twee rood gemarkeerde schroeven op de zoolplaat van het slot tot een 

bepaalde hoogte los.  

(De hoogte is gelijk aan die van de strijkzool tot de coderotor. Raadpleeg de 

afbeelding ter referentie.) 

 

2. De code is aanvankelijk ingesteld op 

'openhouden' (dat is de status 'alle codes uit'). 

 

3. Het codeslot kan worden ingesteld met een 

wachtwoord van 1 tot 11 cijfers. 

 

4. Er kan slechts één wachtwoord tegelijk worden 

ingesteld en kan op elk moment eenvoudig 

worden gewijzigd. 

 

5. Als het codeslot is ingesteld met alle codeknoppen (dat is de status ''alle codes aan''), 

moeten alle codeknoppen worden ingedrukt om te worden geopend. 
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6. Nadat de code is ingesteld, drukt u de strijkzool tegen het slot en draait u de twee 

schroeven vast. De procedure voor het wijzigen van het wachtwoord is dus voltooid. 

 

7. Er zijn tien cijfertoetsen en twee lettertoetsen (Knop c betekent Vrij). 

 

8. Het slot heeft de functie om open te houden. 

 

9. Het slot kan van binnen en van buiten worden vergrendeld (wachtwoord moet 

worden gebruikt bij openen van binnen naar buiten). 

 

10. U kunt schakelen tussen de linker- en rechterknop. 

 

11. De lengte van de sluitplaat kan 60 mm of 70 mm zijn. 

 

12. Het slot is eenvoudig te installeren, gemakkelijk te bedienen en heeft een sleutel, 

magneetkaart of batterij nodig. 

 

4. Speciale opmerkingen 

Het vastzetmodel is voorzien van een grendel op de achterplaat. Hierdoor kan de dagschoot 

indien nodig worden opengehouden. 

Controleer voordat u met de installatie begint of alle onderdelen correct werken. 

Druk op de code volgens de codekaart. De knop zou onder veerdruk gemakkelijk moeten 

draaien en terugkeren. Als u van plan bent de code te wijzigen, moet u dit doen voordat u 

het slot installeert. Zie de instructies voor het wijzigen van de code. 

Zorg ervoor dat de deurhendel van de achterplaat vrij kan bewegen. Controleer of de knip de 

hendel in de 'grendel-open'-stand vastklikt en vasthoudt (als het een model met 

grendelstopper is). 

Controleer of de dagschoot vrij kan bewegen door aan het uiteinde te drukken en door de 

vaste as in de vergrendelingsnok te draaien. 

 

5. Installatie 

Het toepassen van de sjabloon doet u als volgt: 

1. Plak de sjabloon op de deur. Zorg ervoor dat u het langs de juiste lijn vouwt, 

afhankelijk van de doornmaat van de grendel (60 mm). 

2. Markeer en boor alle zes de gaten van 10 mm.  

3. Gebruik een beitel om de lijn van 4 x 10 mm gaten in een 

enkele sleuf te verwijderen. 

4. Markeer een centraal punt op de 'hartlijn van de grendel' 

op de deurrand. 

5. Boor een gat van 25 mm x 85 mm diep. 
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6. Steek de grendel in het gat en trek het rond de voorplaat. 

7. Verwijder de grendel en snijd een sponning van 3 mm, zodat de voorplaat gelijk met 

de deur past. 

8. Zet de vergrendeling vast met de houtschroeven. 

 

6. De spindel positioneren 

1. Kies de spindel die past bij de dikte van de deur.  

2. Steek de spil door de gleuf in de deur en zorg 

ervoor dat deze goed in de grendel van de hand 

van de deur grijpt (zie inzetschema). 

 

7. Het slot bevestigen 

Het slot bevestigt u als volgt: 

1. Snijd de bevestigingsbouten op maat van de deurdikte, zodat ten minste één 

gedeelte met schroefdraad in de slotkast kan worden geschroefd. 

 

2. Houd de slotkast en de achterplaat, met de 

afdichtingen, op de deur met de spindel op zijn plaats. 

 

3. Gebruik de bevestigingsbouten om alles door de 

bovenste en onderste gaten van de achterplaat aan 

elkaar te schroeven. 

 

4. Zorg ervoor dat het slot verticaal staat voordat u het 

definitief vastdraait en test het mechanisme om er zeker van te zijn dat het allemaal 

gemakkelijk beweegt. 

 

5. Sluit de deur pas als u zeker weet dat de code werkt. Draai de bevestigingsbouten 

niet te vast, aangezien dit vervorming kan veroorzaken en tot een slechte werking kan 

leiden. 

 

Let op! Sluit de deur pas als u er zeker van bent dat de code werkt. 


