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Montagehandleiding
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2,5 / 3mm

6mm

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

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding  door.

De montage gaten voorboren met een 2mm boor, bij hardhout 

met een 3 mm boor. 

Tip
bij het boren in metaal eerst een stukje plakband aan brengen dit 
voorkomt wegglijden van de boor.

1. controleer aan de hand van de overspanning (afb. 1 en 2) of u 
het juiste model  heeft.

2. bij een buitenschuivende pui (afb. 2) heeft u de mee geleverde 
hoekbeugel nodig. Zie afb. 3 voor de wijze van plaatsing.

3. bij binnenschuivend (afb. 1): Bepaal de gewenste gebruiks-
hoogte en teken van het scharnier deel en het ontvangst/ 
ventilatiedeel de montage gaten af.  
Bij buitenschuivend(afb. 2): Bepaal de gewenste gebruiks  hoogte 
en teken van het scharnier deel en de hoekbeugel de montage 
 gaten af.

4. bij buitenschuivend monteer nu eerst de hoekbeugel zoals af-
gebeeld, teken de montage gaten af en boor voor. Monteer de 
beugel met de meegeleverde spaanplaatschroeven. (3x)

5. houdt de schuifpuibeveiliging nogmaals op de te monteren 
plaats, met het uitstekende slotgedeelte richting het glas en 
schuif deze volledig uit tussen de  beide kozijndelen resp. tus-
sen het  kozijndeel en hoekbeugel.

6. teken nu af in het aanwezige voor  gestanste gat en boor deze 
met een  metaalboor diam. 6mm (schuif hiervoor de binnen buis 
uit de buiten buis).

7. indien gewenst kunt u de schuifpui beveiliging voorzien van een 
afsluitbare ventilatiestand, boor hiervoor op max. 7cm afstand 
van het eerder geboorde gat nogmaals een gat van 6mm 
(afb.4).

8. controleer de werking van het slot in zowel het geboorde slot 
als ventilatie gat.

9. schuif het geheel nu weer in elkaar en monteer de schuifpui be-
veiliging op de eerder aftekende montage gaten op het kozijn(-
boor voor). Bij buiten schuivende puien  monteert u het 
ontvangst/ ventilatie deel met de mee geleverde boutjes en 
moertjes aan de eerder  bevestigde hoekbeugel.

10. controleer nu de werking van de schuifbeveiliging in  zowel slot 
als ventilatiestand.

11. monteer als laatste de wandhouder  boven het scharnierdeel.
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SecuBar Schuifpui Plus
Beveiliging voor schuifpuien

Benodigd voor montage
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