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Gereedschap 
Houtboor Ǿ4 mm 
Schroevendraaier 
 
Deze set bestaat uit: 
• pneumatische deurveer 
• kozijnsteun 
• deursteun 
• aanslag plaatje 
• borgpen lang 
• borgpen kort 
• 4 schroeven lang 
• 2 schroeven kort 
 
Let op !  
Lees de montage instructie goed door voordat u 
gaten boort en controleer of de deur vrij opent en 
sluit en goed in de scharnieren draait. 
 
Montage 
 
Stap 1. 
Markeer de plaats van de kozijnsteun op de deur-
stijl op 6 mm afstand van de deur en op minstens 
12 mm van de bovenkant van de deurstijl. 
 
Let op dat de openzijde van de kozijnsteun en de 
pijl hierop naar de deur gekeerd zijn! 
 
Boor 4 gaten en bevestig de kozijnsteun met de 4 
lange schroeven als aangegeven in figuur 2.     
Gebruik de korte borgpen om de pneumatische 
deurveer met de kozijnsteun te verbinden. 
 
Breng de pneumatische deurveer vóór de montage 
op de juiste sterkte door het aanslagplaatje tegen 
de deurveer vóór de inkepingpunten op de stang 
te plaatsen. Verander deze situatie niet voordat de 
montage klaar is. 

Fig. 1 
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WAARSCHUWING 
Controleer of de inkeping op de stang tegen het 
aanslagplaatje rust (figuur 3) voordat de deur-
steun op zijn plaats gebracht wordt. Hierdoor 
wordt de juiste strekte ingesteld. Nadat de monta-
ge gereed is plaatst u het aanslag plaatje weer 
terug achter de inkeping op de stang (figuur 4). 
 
Stap 2. 
Bevestig de deursteun aan de pneumatische deur-
veer door de lange borgpin in het voorste gat te 
plaatsen (figuur 5). 
• Sluit de deur, houd de pneumatische deur-

veer en de deursteun in een horizontale po-
sitie en markeer de gaten op de deur en 
boor deze voor. 

• Bevestig de deursteun aan de deur met de 2 
korte schroeven (figuur 5). 

• De pneumatische deurveer is nu gereed 
voor gebruik. Open de deur en plaats het 
aanslag plaatje iets terug van de inkeping 
op de stang. De sluitsnelheid kan aangepast 
worden door de stelschroef te draaien. 
 

• Rechtsom   - sneller 
• Linksom   - langzamer 
 
Wijziging sluitkracht 
Wanneer de pneumatische deurveer volgens    
bovenstaande instructie geïnstalleerd is (met de 
borgpin in het voorste gat) is de kracht waarmee 
de deurgesloten wordt maximaal. Om de sluit-
kracht te verminderen, kunt u de deur m.b.v. het 
aanslagplaatje ca 20 cm openhouden. Hierna ver-
wijderd u de lange borgpin uit het voorste gat en 
plaats deze in het achterste gat. 
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