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ACHTERDEUR

Verwijder de panelen van beide portieren van 
de achterdeur.

Plaats de boormal. De lengteas van de carros-
serie bevindt zich op 59,5 cm van de onderste 
rand van de achterdeur. Lijn de verticale as 
(gestippelde lijn) uit met de rand van de ach-
terdeur.*

De getoonde positie is niet bindend en 
sluit andere mogelijke posities niet uit.
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Om de montageplaat te kunnen plaatsen, 
moet het slot worden gedemonteerd. Verwij-
der hiervoor de vergrendeling (zie afbeelding).
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*  Let goed op bij het boren op de rand; controleer alvorens te boren of de kop van de pen M8 in de rand zit. Let bij het boren van het gat op de 
doorvoer van de noodkabel: boor alleen in het buitenste plaatwerk om de invoer van de kabel in het portier mogelijk te maken. 

Lees voor de installatie eerst  
de algemene installatieprocedure
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Steek de sleutel in het slot en draai hem 
rechtsom.

Steek een speld in het gaatje en druk in.

Markeer de gaten van 9 mm zoals getoond 
in de afbeelding. één van de gaten in de car-
rosserie komt tegen het binnenste plaatwerk. 
Om die reden moet u (als u de vierde pen M8 
met de binnenmoer wilt monteren) het over-
tollige plaatwerk verwijderen. 

3



Transport en Logistiek
31 (0)88 130 6690

info@imbema.com
www.imbema.com

ACHTERDEUR

Zo wordt de veiligheidspal ingetrokken. Draai de sleutel linksom en verwijder het 
slothuis.
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Schroef de bovenste haak los. Verwijder 
tenslotte de kabel en de haak van binnenuit. 
Plaats het slot terug in de achterdeur.
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Draai de bevestigingsbouten van het slot los.

Pas de vorm van de montageplaat aan om 
hem in de achterdeur te kunnen plaatsen.

Voor de bevestiging van de haak kunt u de 
twee voorgeboorde schroefgaten gebruiken 
of kunt u de vorm van de montageplaat aan-
passen zodat hij op het buitenste plaatwerk 
aansluit zonder de binnenstructuur met dub-
bel plaatwerk aan te tasten. U kunt ook het 
binnenste plaatwerk ombuigen door het van 
buitenaf bij te stellen.

Ga verder met de stappen zoals beschreven in 
de algemene installatieprocedure.
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De hier uitgewerkte methode is niet bindend 

en sluit andere mogelijke methodes niet uit.


