Montagehandleiding Economy Veiligheid Smalschilden met
kerntrekbeveiliging (KT)
Stap 1 Bevestig het slot in de deur en monteer de profielcilinder in het slot.
Stap 2 Gebruik het binnenschild (schild met 3 schroefgaten) als mal voor het aftekenen van de
schroefgaten.
Stap 3 Plaats het binnenschild over de profielcilinder en centreer de deurkruk met stift in het
slot; nu kunnen de schroefgaten worden afgetekend op de deur.
Stap 4 Herhaal stap 3 voor het aftekenen van de schroefgaten aan de andere zijde van de
deur.
Stap 5 Verwijder cilinder en slot uit de deur zodat beschadiging van het slot voorkomen wordt
en dat er geen boorsel in het slot terecht komt tijdens het boren.
Stap 6 Boor de gaten met een boor ø6,5 mm
Stap 7 Boor de gaten aan de buitenzijde van de deur na met een boor van ø10,5 mm tot een
diepte van 10 mm i.v.m. de nokken van het buitenschild.
Stap 8 Het slot en de cilinder kunnen weer geplaatst worden.
Stap 9 Kruk / kruk situatie zoals de achterdeur:
Plaats de schilden, het deel van de deurkruk met de krukstift aan de buitenzijde
plaatsen en het gatdeel van de deurkruk aan de binnenzijde plaatsen
draai vervolgens de schroeven handvast aan.
Fixeer de deurkruk met de inbusschroef. Deze moet een lichte weerstand overwinnen.
Duwer / kruk situatie zoals de voordeur:
Afhankelijk van de draairichting duwgreep omdraaien door inbusschroef en krukstift los
te draaien, duwgreep omdraaien en inbusbout en krukstift op deurdikte afstellen
Krukstift uitdraaien in juiste lengte volgens onderstaande tabel:

U dient eerst de wisselstift in de achterzijde van de duwer te draaien. Plaats vervolgens
de schilden en de deurkruk en draai de schroeven handvast aan. Fixeer de deurkruk
met de inbusschroef. Deze moet een lichte weerstand overwinnen.
Bij garnituren bestemd voor deurdikte 68 mm is een langere krukstift voorgemonteerd
die niet afgesteld hoeft te worden.
Uw Ivana dealer beschikt over schroeven in de juiste kwaliteit voor diverse deurdiktes.
Bij afwijkende deurdikte schroeven op maat zagen, lengte schroeven = deurdikte + 8 tot 12 mm
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