
 Montagehandleiding

Benodigd

6 10

Lees voor het 
monteren de complete 
handleiding een keer 
aandachtig door.

SecuGuard Doorvalbeveiliging 
in de dag steen i.c.m. een Fischer M-S plug 8
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•  Als u geen maatwerk heeft besteld, moet de juiste buislengte 
bepaald worden. Meet de ruimte in de dag, op de plaats waar de 
SecuBar Doorvalbeveiliging wordt gemonteerd. Haal van deze 
maat 8mm af, dit is de buislengte. Zaag de buis op maat. 

	

•  Bepaal de montageplaats van de doorvalbeveiliging. 
Teken af en boor aan beide kanten voor. Zorg dat dit 
recht tegenover elkaar gebeurd. Voorboren dient te 
gebeuren met een boor Ø10 en diep 52mm.

•  Steek de meegeleverde Fischer  M-S plug 
8 in het voorgeboorde gat.

	

• De plug moet gelijk- of max. 2 mm terugliggen t.o.v. de steen. 	

•  Plaats eerst de tandveer ring over de bout M8x60 (beide 
meegeleverd) en vervolgens de ovale nok. Zet de nok vast 
op de steen met een inbussleutel geschikt voor M8.
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•  Bekijk de eindringen. Aan de binnenkant hiervan zit een 
kleine sleuf rondom. Deze sleuf klikt uiteindelijk over 
de nokken heen waardoor een waterdichte constructie 
ontstaat. Schuif de eindringen aan beide kanten over 
de buis met de sleuf richting einde van de buis.

	

•  Plaats de buis verticaal met het sleufgat naar boven. Neem 
een inbussleutel geschikt voor M8 en steek de korte kant in het 
sleufgat van de buis. Pak de M8 bout, doe de tandveer ring erover 
en plaats deze op de inbussleutel die door het sleufgat zit.

	
•  Neem de ronde nok en doe die op de 

bout die op de inbussleutel zit.

	
• Zorg dat de inbusbout goed op de sleutel blijft zitten.

	

• Steek de buis over de ovale steun in kozijn. 	
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•  Plaats de buis horizontaal zodat de bout van de ronde 
nok recht tegenover de M-S plug komt te zitten. 	

•  Duw met behulp van de inbussleutel de bout in de M-S plug. 
Als deze goed in de plug zit kunt u het geheel vastzetten 
door de buis met de inbussleutel naar rechts te draaien. 

	

•  Schuif de ringen terug  over de uiteinde van de 
buis tot deze vastklikken op de nokken.

	

•  Druk het afdekkapje in het sleufgat

	

De SecuGuard Doorvalbeveiliging is nu correct gemonteerd.
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