Wanneer u in uw deur gesneden hebt en er
metaal aanwezig is kan dit de optimale werking
van de SureFlap belemmeren. Volg de instructies
op pagina 54 (6.3) van de handleiding en deze
instructies.

Markeer de lijn uit met een permanente
markeerstift - en ga verder langs de lijnen te
snijden - laat de schroefgaten in plaats, zoals
afgebeeld.

Gebruik de SureFlap Montageadapter als
leidraad om de omtrek van de cirkelvormige
Montageadapter te traceren.

U moet een groter gat in de deur snijden - met
een afstand van 2-3cm tussen de tunnel van de
SureFlap en het metaal in uw deur.
Om te beginnen tracer rondom de Buitenframe
voor een goede gids van de grootte.

Het gat ziet er dan als volgt uit en u kunt
opnieuw proberen de installatie met behulp van
uw originele schroefgaten in te plaatsen.
Niet de ruimte tussen de SureFlap tunnel en de
deur waar metaal aanwezig is.

Teken een cirkel van ongeveer 2cm van de trace
lijn naar om uw gat te snijden, laat de
schroefgaten in plaats, zoals afgebeeld.

Na het snijden van het gat moet de deur zo uit
zien.
De SureFlap zal in het gat worden geschroefd
waar het was, omdat de schroefgaten nog steeds
in de juiste plaatsen zitten.

Installeer de SureFlap met behulp van de
Montageadapter zoals afgebeeld.

Deze installatie vereist dat u de SureFlap
Montageadapter moet gebriuken voor de juiste
montage.

Uw afgewerkte installatie zal, zoals hierboven
uitzien met de SureFlap Montageadapter over
de gaten die voor de installatie gesneden zijn.
Bevestig de binnenzijde van het
Montageadapter aan de deur met silicium of een
andere standaard afdichtmiddel.

Mocht u nog vragen hebben - aarzel dan niet om onze installatie video te bekijken - of neem contact
op met de Klantenservice op: UK: 01234 227158, Duitsland: 01805 2283527, NL: 0900 1000400,
Frankrijk: 08257 40061, Verenigde Staten: 1-855-461-4740

