
Montage-instructie voor Zaso bijzetslot
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Benodigd gereedschap:

• Houtboor 16 mm Ø
• Houtboor 8 mm Ø
• Hamer
• Beitel
• Schroevendraaier

De complete set bestaat uit:

1. Bijzetslot
2. Sleutels
3. Sluitkom
4. Rozetten
5. Schroeven lang
6. Schroeven kort



Montage-instructie voor Zaso bijzetslot

1. Plaats het bijzetslot op 50 cm van de boven- of onderkant 
van de deur. 

2. Teken in het midden van de kopse kant van de deur een 
kader van 46 mm hoog en 16 mm breed. Verwijder het 
afgetekende hout met een beitel tot op een diepte van 72 
mm. 

3. Om de plaats van het sleutelgat (8 mm Ø) te bepalen het 
bijzetslot ter hoogte van de uitgehakte ruimte houden (op 
de zijkant van de deur waarbij de voorkant van het bijzet-
slot gelijk is aan de kopse kant) en aftekenen. 

4. Plaats het bijzetslot in de uitgehakte ruimte. 
Let op dat de gaatjes in het sleutelgat aan 
de buitenzijde van de deur zitten. Teken nu 
de omtrek van de voorplaat af. 

5. Hak de ruimte voor de voorplaat op maat uit zodat de 
voorkant van het bijzetslot in de deur valt en gelijk komt 
met de kopse kant van de deur. 

6. Schroef het bijzetslot vast met de lange schroeven (3,9 x 
30 mm). Zonodig voorboren met een boor 2 mm Ø. 

7. Sluit de deur en vervolgens het bijzetslot zodat er een 
afdruk van de schoten in het kozijn ontstaat. Boor op de 
plaats van de afdruk gaten van 16 mm Ø met een diepte 
van 27 mm. 

8. Plaats de sluitkom (3.) over de gaten en teken de omtrek 
af op het kozijn. Plaats daarna (op dezelfde wijze zoals 
beschreven in stap 4) de sluitkom in het kozijn. Schroef de 
sluitkom vast met de lange schroeven (6) en monteer de 
rozetten met het afdekplaatje aan de buitenzijde van de 
deur.
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Gaatjes aan de 
buitenzijde plaatsen




