
vrij-bezet cilinder

A) Vergrendeling van het slot
1. Open de deur.
2. Plaats de cilinder in het slot met de knop aan de gewenste zijde.
3. Schroef de bevestigingsbout  van de cilinder vast
4. Verwijder de inbusbout uit de cilinder (zie schema).
5. Plaats de inbussleutel in de opening.
6. Stel U op aan de sluitzijde van de deur.
7. Druk op de inbussleutel terwijl U de knop draait in de richting voor 

vergrendeling van de deur totdat U weerstand voelt.
8. Verwijder de inbussleutel en blijf aan de knop draaien. 

Het slot vergrendelt.
9. Schroef de inbusbout terug in de cilinder.
10. Test de juiste werking van cilinder en slot.

B) Aanpassing van de vrij-bezet indicator
groen: ontgrendeld  -  rood: vergrendeld

1. Plaats de inbussleutel in één van de boringen in de gekleurde indicator.
2. Met behulp van de inbussleutel de indicator op hetzelfde moment 

laten draaien als de knop. 

vacant-engaged cylinder

A) Locking the lock
1. Open the door.
2. Place the cylinder in the lock with the knob on the desired side.
3. Screw the bolt of the cylinder.
4. Remove the Allen-bolt from the cylinder (see diagram).
5. Place the Allen-key into the hole.
6. Place yourself on the closing side of the door.
7. Press the Allen-key while turning the knob in the direction to lock 

the door until you feel resistance.
8. Remove the Allen-key and turn the knob. 

The lock engages.
9. Screw the Allen-bolt back into the cylinder.
10. Test the correct operation of cylinder and lock.

B) Adaptation of the colored indicator
green: unlocked - red: locked

1. Plug the Allen-key into one of the holes of the colored indicator.
2. Using the Allen-key turn the colored indicator at the same time 

as the knob.
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