
Deursluiter
NL

Informatie 

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. 
Voor een probleemloze montage en werking van dit product, 
dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Toepassing
Binnendeuren en keukenkastdeuren.

Montagegereedschap (advies):  
Rolmaat, (accu)boor- of schroef machine, schroevendraaier, 
boor Ø1,5 mm, Ø2 mm en Ø3 mm, potlood of priem.

Aanbevolen schroeven: 4,0 x 30 mm en  3,0 x 12 mm

 
Montageplaats 
Links of rechts

Minimaal benodigde montageruimte 
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Gebruikshandleiding
  
Gedurende de zomerperiode kunt u de deursluiter eenvoudig  
tijdelijk ontkoppelen door de einddop uit de deurplaat te nemen.
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Deursluiter
NL

Montagehandleiding 
 
Voor een probleemloze werking van dit product dient u
onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

1   Houd het kokerhuis aan de binnenzijde van de bovendorpel
  op 3 mm van de deur. Markeer door de schroefgaten de 

 boorplaatsen (houten kozijn Ø 2 mm voorboren, metalen 
kozijn Ø 3 mm voorboren). 

2 Schroef het kokerhuis vast met de lange schroeven.
3   Sluit de deur. Houd de deurplaat ter hoogte van het kokerhuis. 

Schroef de deurplaat vast met de twee korte schroeven  
(Ø 1,5 mm voorboren).

4   De kunststof dop aan het eind van het koord kan nu, als de 
deur een klein stukje wordt geopend, in de metalen deurplaat 
worden geschoven. De trekkracht kan worden vergroot door 
het koord een stukje, maar niet meer dan 15 cm, in te korten.

  Leg eerst een nieuwe knoop in het koord. 
 
5   Laat de knoop in één van de vier uitsparingen in het dopje 
  vallen. Probeer de zo ingestelde trekkracht uit. Is die naar 

wens, knip dan het overtollig stukje koord eraf.  

  Eerst knopen en proberen, dan pas knippen.

Kokerhuis

Deurplaat

Nylon koord met
kunststof einddopje

3 mm

Detailtekening
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