Montagehandleiding
SecuMax Kierstandhouder
Buitendraaiende (voor)deuren
Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

Benodigd voor montage

Let op

Deze kierstandhouder is geschikt voor houten deuren met een
maximale dikte van 64mm. Deze kierstandhouder is gecertificeerd met een SKG®✓ classificatie.
Dit betreft een classificatie Aanvullende veiligheidsproducten,
onder deze classificatie valt geen inbraakwerendheid. Gebruik de
kierstandhouder alleen voor ventilatie doeleinden indien aanwezige personen zicht hebben op de deur of het raam. Lees eerst de
gehele montagehandleiding door.
PKVW® en SKG®✓ geldt voor houten deuren.

Deze set bestaat uit
1x Kierstandhouder
1x Sluithaak		
3x Ophoogplaatjes

2mm

7x Schroeven 4 x 40mm
10x balletjes

Algemene toepassing

Deze kierstandhouder is SKG® gecertificeerd en kan worden toegepast op: Naar buitendraaiende toegangsdeuren. Naar buitendraaiende (moeilijk bereikbare) ramen. De kierstandhouder zorgt
ervoor dat de toegangsdeur of het raam alleen op een kier kan
worden geopend.

1.

Plaats de kierstandhouder tegen de rand van de deur, in geval
van raam tegen de rand van het raamkozijn. Bepaal de positie
met de deur of het raam in gesloten positie. De gleuf t.b.v. de
sluithaak wijzend naar het kozijn waar de sluithaak bevestigd
wordt. Teken de schroefgaten af met een priem of pen en
boor de gaten voor Ø3mm en 30mm diep.

2.

Zodra de kierstandhouder is bevestigd, de sluithaak in de
gleuf bevestigen om vervolgens de juiste positie op het kozijn
te bepalen. Plaats vervolgens de sluithaak. Schroefgaten
weer voorboren.
NB: Indien er een ongelijkliggende situatie is kan met behulp
van de meegeleverde ophoogplaatjes de situatie gelijkliggend
worden gemaakt.

3.

Na het testen van een soepele werking de balletjes in de
kruiskopschroeven slaan (ter voorkoming van het losdraaien
door indringers).
Tip: Met een tape het balletje op de schroefkop plakken en
dan met een hamer erin slaan.

Kijk voor meer informatie op: go.secu.nl/kierstandhouder
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