Beste monteur,
Voor u ligt de handleiding om de vingerklembeveiliging van vingerklembeveiliging.nl te monteren.
Volg de stappen en de klus is geklaard voor u het in de gaten heeft.
Om te laten zien dat de montage niet lang duurt hebben wij een snoepje in de doos gedaan. Voor
montage stopt u dit snoepje in uw mond en u zult zien dat het snoepje nog niet op is nadat u klaar
bent.
Benodigdheden:
Schroefmachine
Bithouder met Torxbitje #15
Stap 1:
Pak alles uit en leg alles netjes bij elkaar. Demonteer het montageprofiel van de
vingerklembeveiliging door middel van het losdraaien van de 4 inbusboutjes met de bijgeleverde
inbussleutel.
Stop nu het snoepje in uw mond.

Stap 2:
Plak de meegeleverde stickers op de juiste manier op het kozijn en de deur. Drie stickers per kant.
(boven-midden-onder)

Stap 3:
Plak 3 stukjes dubbelzijdig tape op de achterkant van het montageprofiel en 3 stukjes op de
achterkant van de vingerklembeveiliging. Indien u geen schroeven in uw kozijn en deur wenst en u de
plakset besteld heeft: Plak dan nu de dubbelzijdige tape over de hele lengte van het montageprofiel
en vingerklembeveiliging. Zorg hierbij dat u de ondergrond eerst goed ontvet.

Stap 4:
Plak het montageprofiel op het kozijn op de lijn van de stickers. Let hierbij op dat u de schroefgaten
aan de kant van de deur houdt.

Stap 5:
De vingerklembeveiliging plakt u op dezelfde manier als in de vorige stap. Deze komt op de deur.

Stap 6:
Schroef de meegeleverde schroefjes in de voorgeboorde gaten om de beveiliging en montageprofiel
te verstevigen. Indien u geen schroeven in uw kozijn en deur wenst slaat u deze stap over. Wel dient
u de plakset gemonteerd te hebben (zie stap 3)

Stap 7:
Haak het doek nu achter het montageprofiel en zet deze weer vast d.m.v. de inbusboutjes.

Controleer op de juiste werking. Goed gelukt?
Post dan uw mooiste foto op Instagram onder #vingerklembeveiliging

