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Montage 
 
A. Plaats het slot op het raam. 

B. Teken de gaten voor bevestiging af volgens het 
tabel links. 

C. Schroef het slot vast en begin met de 
“schroeven achter” volgens het tabel links. 

D. Sluit het raam en druk de schoot in de vergren-
delde stand en plaats de sluitkast dicht om de 
schoot maar houd een ruimte van 1 tot 2 mm 
tussen het raam en de sluitkast. In het geval 
van een opdekraam kunt u ook de opvulblokjes 
gebruiken (dikte kan aangepast worden door 
het variëren van het aantal opvulplaatjes). 

E. Plaats de sluitkast en markeer de plek waar de 
schroeven moeten komen. 

F. Boor de gaten voor de bevestiging 30 mm diep 
met een boor van Ø 2,5 mm. 

G. Plaats de sluitkast en schroef deze vast met de 
schroeven van 5 x 25 mm of de schroeven van 
5 x 80 mm als de opvulblokjes gebruikt worden. 
(ook hier geldt dat de schroeven onder een 
hoek naar het midden gericht moeten worden). 

H. Sluit het raam en controleer de werking van het 
slot.  

I. Plaats de 2 sierkappen. 
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Toepassing 
Dit slot is met het bijgeleverde montage materiaal 
geschikt voor naar binnendraaiende ramen 
 
Gereedschap 
Houtboor Ø 2,5 mm 
Schroevendraaier (kruiskop) 
 
Deze set bestaat uit: 
 1 Oplegslot 

 2 sleutels 

 1 Sluitkast 

 2 Sierkappen 

 4 Schroeven 5 x 50 mm 

 2 Schroeven 5 x 25 mm 

 2 Schroeven 5 x 80 mm 

 5 Opvulblokjes (1, 2, 3, 6 en 8 mm) 

  Afstand 
oplegslot 
kozijn 

“Schroeven 
achter” Ø 2,5 
Recht in-
schroeven 

“Schroeven 
voor” Ø 2,5 
Schuin inschro-
even 

Kozijn 
< 65 
mm 

4 tot 5 
mm 
vanaf het 
kozijn 

Let op glas ! 
bij plaatsing 
van deze 
schroef. 

Boor maximaal 
30 mm diep, 
schroef 5 x 50 
mm 

Kozijn 
> 65 
mm 

3 mm 
vanaf het 
kozijn 

Boor maxi-
maal 30 mm 
diep, schroef  
5 x 50 mm 

Boor maximaal 
30 mm diep 
schroef 5 x 50 
mm 

Sierkappen 

Sluitkast 

Oplegslot 

“Schroeven 
achter” “Schroeven 

voor” 

Opvulplaatjes 


