
MONTAGEHANDLEIDING 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw S' 

Veiligheidinsleekbijzetslot! Met deze handleiding zult u merken 

hoe makkelijk is het S2 Bijzetslotte monteren is. HelS' 

Bijzetslot is ontwikkeld om uw deur maximaal te beschermen 

legen inbraak. Het S2 Bijzetslot voldoet aan de SKG**® 

kwaliteitseisen. Dit staat voor optimale inbraakwerendheid, 

kwaliteit en duurzaamheid. Het S' Bijzetslot is geschikt 

voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen®IPKVWI. Het S2 Bijzetslot is uitstekend te combineren 

met het SKG** veiligheidsbeslag van S2 Safe & Secure. 

VOORBEREIDING 
Inhoud 

Controleert u de inhoud van de doos met de onderdelen van de 

S2 Bijzetslot zorgvuldig. 

1. 1 x Veiligheidinsteekbijzetslot 

2. 1 x Veiligheidsstuitkom 

3. 1 x Veiligheidssluitplaat 
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Materialen 

Het S' Bijzetslot is vervaardigd van hoogwaardige materialen 

om een hoge weerstand bij inbraak te garanderen. Zo is de 

schoot voorzien van een dubbele doorzaagbeveiliging voor 

extra veiligheid. De onderdelen van het S' Bijzetslot hebben 

meerdere oppervlaktebehandelingen ondergaan en zijn 

witgelakt en afgewerkt in een hoogwaardig rvs geborstelde 

finish, zodat deze beschermd zijn tegen weersinvloeden. 

Onderhoud 

Het S2 Bijzetslot is zeer onderhoudsarm. Controleert u eens 

per jaar of de schroeven goed vastzitten. Alle onderdelen 

van helS' Bijzetslot mogen niet overgeschilderd of gespoten 

worden. Tevens mag het S' Bijzetslot niet in aanraking komen 

met agressieve schoonmaakmiddelen, zoals oplosmiddelen 

of benzine. Dit heeft een negatieve invloed op de levensduur. 

Meer onderhoudslips vindt u in de documentatie van S2 op 

www.s2info.nl of www.themans.nl 

Garantie 

Het S2 Bijzetslot heeft een garantietermijn van 2 jaar 

zoals beschreven in de garantiebepalingen. Bij het onjuist 

toepassenen/of het niet opvolgen van de verwerking, 

montage en onderhoudsvoorschriften, vervalt de garantie. 
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Als de inhoud van de doos niet overeenkomt met de weergegeven 

onderdelen, neemt u dan contact op met uw leverancier. 

De optimale inbraakwerendheid wordt niet uitsluitend verkregen 

door het toepassen van het S' Veiligheidinsteekbijzetslot. Bij 

toepassing in een woningtoegangsdeur dient minimaal een 

hoofdslot op uw deur te zitten. Om vervolgens met het bijzetslot 

tot een PKVW veilige situatie te komen heeft u de volgende 

additionele artikelen nodig: 

1. Profielcilinder (S2 adviseert deS' profielci linder SKG** 

gelijksluitend op hoofdslot) 

2. Veiligheidsrozet (S2 adviseert rozetten van het 

S2 Veiligheidsbeslag incl. 2 montageschroeven) 

3. 2 x schroeven 4 x 30 mm. 

4. 2 x schroeven 4 x 45 mm. 

Vraag uw leverancier naar d0 mogelijkheden en een passend 

advies of kijk op www.s2info.nl en/ of www.lhemans.nl 

Toepassing 

Het S2 Bijzetslot kan toegepast worden in houten deuren. 

Vanuit het oogpunt inbraakwerendheid adviseert S2 

het S2 bijzetslot te combineren met een hoofdslot 

(veiligheid insteekslot). Bij voorkeur is hel S2 bijzetslot 

het beste te monteren tussen de 40-50 cm boven de 

onderdorpel. ln hardhouten deuren en kozij nen schroefgalen 

altijd met een kleinere diameter dan die van de schroef 

voorboren. De maatvoering van veiligheidsprofielcil inder 

en het veiligheidsbeslag zijn afgestemd op het gebruik 

in deuren met een deurdikte van 38 lot 54 mm. Neem 

bij afwijkende maten contact op met uw leverancier. De 

veiligheidsprofielc ilinder mag niet meer dan 3 mm uit de 

buitenzijde van het veiligheidsbeslag steken. Slot en cilinder 

nooit smeren met olie maar met een smeer middel speciaal 

voor sloten, dat vr ij van olie en graniet is. Neem voor advies of 

vragen contact op met uw leverancier. 

Montage 

1. Bijzetslot en profielcilinder 

Let op! Niet door het bijzetslot, profielcilinder of 

veiligheidsbeslag boren of frezen. 

Monteer alle schroeven hand vast. Pas als het bijzetslot, 

profielcilinder en veiligheidsbeslag goed gemonteerd zijn en 

tunetioneren alle schroeven volledig vast draaien. 



1. Bepaal uw voorkeurhoogte van het bijzetslot Plaats het 

bijzetslot op de voorkant van de deur. Teken de slotkast en 

voorplaat af lslotkast sparinghoogte = 55 mm, voorplaat 

sparinghoogte is 100 mml. Neem de afgetekende slotkast

en voorplaathoogte over op de kopse kant van de deur 

lslotzijdel. Trek op de kopse kant van de deur een verticale 

hartlijn. Boor een rij gaten voor de slotkast lsparinghoogte 

= 55 mm, boormaat 11118 mm, 80 mm diep i of frees de 

volledige sparing uit. Steek het hout tussen geboorde 

gaten weg, zodat het slot moeiteloos in de sparing past. 

Teken nu de omtrek van de voorplaat af. Steek of frees de 

voorplaatsparing op 3 mm diepte uit, zodat voorplaat vlak 

ligt met de kopse kant lslotzijdel van de deur lzie fig. 11. 
2. Plaats het bijzetslot wederom tegen de voorkant van de 

deur en teken de profielcilindersparing af I zie fig. 1 I. 
Let op! De vaarkant van de vaarplaat gelijk aan kopse kant 

deur; zie pijl bij figuur 2. 

3. Zoek het hart van de profielcilinderkern en teken deze 

horizontaal af. Teken een verticale hartlijn vanuit de profiel

cilinderkern en teken een tweede horizontale hartlijn op 

20 mm onder het hart van de profielcilinderkern. Boor of 

frees de gaten van de profielcilindersparing. Boormaat 

profielcilinderkern bovenzijde 11120 mm, onderzijde 11112 

mm. Steek het hout voor de profielcilindersparing weg, 

zodat de profielcilinder past en vrij kan bewegen lzie fig. 31. 
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4. Monteer het bijzetslot in de deur handvast 

ischroeflengte = 40 mml lzie fig. 41. 

5. Monteer de profielcilinder aan de buitenzijde en zet deze 

handvast met de vastzetschroef. !zie fig. 51. 
6. Controleer met de sleutel of het bijzetslot goed werkt. 

2. Veiligheidsbeslag 

1. Plaats het binnenschild !het dunne 8 mm schild met 

de schroefgaten! over de profielcilinder en teken de 

schroefgaten af. Doe dit eveneens met het 12 mm dikke 

buitenschild. Verwijder nu de profielcilinder en het 

bijzetslot Boor nu (loodrecht! de afgetekende gaten van 111 

14 mm tot op het hart van de Deur. Monteer het bijzetslot, 

profielcilinder en veiligheidsbeslag handvast !zie fig. 61. 

Let op! Gebruik uitsluitend de meegeleverde bevestigings

schroeven van het veiligheidsbeslag. Deze bevestigingsschroeven 

zitten altijd aan de binnenzijde van de deur! 

3. Sluitkom en sluitplaat 

1. Draai de schoot uit, en teken deze op het kozijn af !zie fig. 71. 

2. Plaats de bijgeleverde sluitkom op juiste hoogte tegen het 

kozijn en teken deze af !hart schoot = hart sluitkom i. Voor 

de juiste diepte in de sponning neemt u de hartlijn van 

de kopse kant van de deur lslotzijdel over en teken deze 

hartlijn af op het kozijn. 
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