Handleiding Meroni UFO+
Let op:
Het slot kan alleen op de achterzijde van de schuifdeur gemonteerd worden boven de rails zoals op
onderstaande foto te zien. Het slot met de noodkabel moet geïnstalleerd worden op de achterdeur.
Boor gaatjes van Ø 5,5 mm / Ø 8,0 mm. Verwijder vervolgens het boorslijpsel en behandel de gaatjes
met een anti roest middel.

Stap 1
Maak het oppervlakte waar de sloten geplaatst worden goed schoon en droog. Plaats de stikker in
het midden van de deur en markeer de gaten. Sla kleine gaatjes met een hamer en een priem zodat
je voorkomt dat je uitschiet tijdens het boren.

Stap 2
Boor een gat van Ø 5,5 mm op de gemarkeerde posities. Indien de schroef en moerbevestiging niet
mogelijk is boor dan een Ø 8 mm gat voor het gebruik van de popnagels (stap 12-13-14).

Stap 3
Controleer de tussenruimte tussen de deuren wanneer ze gesloten zijn. De maximale ruimte is 2mm.
Indien de er sprake is van een verkeerde uitlijning maak dan gebruik van het schuimrubber (naast het
gebruik van de plaatjes)

Stap 4
Plaats de rubber pakking in overeenstemming met de geboorde gaatjes. Bevestig de basisplaat op de
vier rood gearceerde gaatjes zoals in onderstaande foto te zien. Zet het plaatje vast met bouten en
moeren en draai het goed aan met een inbussleutel.

Stap 5
Plaats de rubber pakking, ijzeren beugel en het veiligheidsplaatje op de juiste hoogte voor de gaatjes.
Zorg dat de plaat stevig vastgezet wordt met bouten of popnagels.

Stap 6
Zorg dat de kabel eerst door gaatje E is geduwd voordat het slot op de bevestigingsplaat gemonteerd
wordt.

Stap 7
Plaats he slot op de basisplaat en schuif het richting de tegenovergesteld deur toe totdat niet meer
verder geschoven kan worden.

Stap 8
Zet het slot met de inbussleutel en de moeren van binnenuit vast.

Stap 9
Schuif het beschermbuisje met schroefdraad over het kabeltje en schroef deze stevig vast.

Stap 10
Draai het de sluitring en het moertje vast tegen de binnenwand van de deur. Verwijder de rest van
het beschermbuisje indien nodig.

Stap 11
Openen: roteer de sleutel 180° met de klok mee.
Sluiten: roteer de sleutel 180° tegen de klok in.

Stap 12
Controleer goed of de gaatjes geen ruwe kanten vertonen zodat er geen tussenruimte tussen de
plaatjes en de auto zitten.

Stap 12
Plaats de popnagels m4 and/of m5 in de B en C gaatjes zoals op onderstaande foto.

Stap 14
Bevestig de popnagels met een popnageltang. Gebruik een M5 en steek deze in de popnagel om te
controleren of de popnagel goed vast zit. Zie onderstaande afbeelding.

