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Veiligheid1
Volg de instructies en veiligheidsrichtlijnen van de fabrikant van uw boor.
Draag altijd oogbescherming.
De bit is scherp. Houd de dop op de bit totdat u klaar bent om te boren. Draag handschoenen wanneer u 
een onbeschermde bit hanteert.
Gebruik twee klemmen om de boormal aan het werkstuk vast te maken. Probeer het niet met de hand 
op zijn plaats te houden.
Houd uw lichaam en handen uit de buurt van scherpe bitrandjes en bewegende delen.
Houd handen en vingers tijdens het boren uit de buurt van de achterzijde van het werkstuk.
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Bijgeleverde items:
(A) Basis
(B) Boorgeleider
(C)  35 mm bit voor verborgen 

scharnieren
(D) Stopring
(E) Inbussleutel
(F) Dop

Vereist gereedschap:
Elektrische boor
1⁄16" [1,5 mm] bit
Klemmen

F



Montage 2
Draai de boorgeleider tegen de klok in en 
verwijder deze van de basis. Steek de bit 
voor de verborgen scharnier van 35 mm in de 
boorgeleider en schuif de stopring op de schacht 
van de bit, totdat deze om de aanslagkraag zit. 
Draai de stelschroef vast met de inbussleutel. 
Zet de boorgeleider/35 mm bit opzij.

Raadpleeg de instructies van uw 
scharnierfabrikant voor de afstand van de 
rand van de deur tot de rand van het 35 mm 
scharniergat. Met behulp van een platte 
schroevendraaier draait u de rand-indexeers 
zodanig dat de juiste afmeting uitlijnt met 
de lijn op de basis. De afmeting van de 
rand van de deur tot de rand van het gat 
wordt gewoonlijk in millimeters aangeduid. 
Voor een afmeting die wordt aangeduid als 
een fractie van een inch, raadpleegt u de 
kruisverwijzingstabel.

Stopring

Rand-indexeer

 WAARSCHUWING  De bit van de boor is scherp. 
Houd de dop op de bit totdat u klaar bent om 
te boren. Draag handschoenen wanneer u een 
onbeschermde bit hanteert.

!

 LET OP  De bit die met deze boormal wordt 
meegeleverd is van een aangepaste lengte met 
een aanslagkraag voor het nauwkeurig plaatsen 
van de stopring. Gebruik alleen een Kreg verborgen 
scharnier bit van 35 mm als vervanging. 

!

Afmeting die wordt 
aangeduid als een 
fractie van een inch

Stel de rand-
indexeers in op 

millimeterafstand

1/8" 3 mm

5/32" 4 mm

3/16" 5 mm

1/4" 6 mm

Aanslagkraag



De boormal gebruiken
Plaats de basis met de rand-indexeernokken 
op de onderzijde van de basis, tegen de 
scharnierrand van de deur. Stel de afstand 
tussen de boven- of onderrand van de 
deur in met behulp van de schaalverdeling 
op de afgeschuinde rand van de basis 
(3½" markering uitgelijnd met rand wordt 
weergegeven) of door een duidelijke 
middellijn met "0" op de schaalverdeling uit 
te lijnen. Klem de basis aan de deur met 
twee klemmen, één boven en één onder de 
boorgeleider-opening.

 LET OP  Om beide nokken van de rand-indexeer 
in contact te houden met de deur, moet de 
afstand van de boven- of onderzijde van de deur 
tot het midden van het scharniergat minstens 2" 
[51 mm] zijn.

!

Markering op 
schaalverdeling 
uitgelijnd met rand

Middellijn-inkepingen

Middellijnmarkering 
voor scharnier

Wanneer de instructies van de fabrikant de 
afstand vanaf de rand van de deur tot het 
midden van het scharniergat specificeren, 
raadpleegt u de tabel voor de juiste rand-
indexeerinstelling.

Afstand van de rand 
van de deur tot het 
midden van het gat

Rand-
indexeerinstelling

21 mm 3 mm

22 mm 4 mm

23 mm 5 mm

24 mm 6 mm

 LET OP  Als de installatievoorschriften die 
met uw scharnieren werden meegeleverd 
onduidelijk, incompleet of niet-bestaand zijn, 
neem dan contact op met de fabrikant of de 
ijzerwarenleverancier voor volledige installatie-
informatie. Grote ijzerwarenfabrikanten hebben 
deze informatie op hun website staan.

!
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Plaats de bit in een elektrische boor, 
verwijder de dop van de bit en installeer 
de boorgeleider/bit in de basis, terwijl u de 
boorgeleider met de klok mee draait totdat 
het de vergrendelingen activeert. Schakel 
de boor in, wacht totdat deze op volle 
snelheid komt en boor vervolgens het gat. 
Stop wanneer de stopring contact maakt met 
de boorgeleider. Terwijl de boor nog draait 
trekt u de bit terug en schakelt u de boor uit. 
Verwijder de boorgeleider/bit van de basis.

Plaats een bit van 1⁄16" [1,5 mm] in de 
elektrische boor. Plaats de bit in de 
scharnierschroef-boorgeleiders op de basis 
en boor geleidingsgaten in de deur. Maak de 
klemmen aan de basis los en verplaats de 
basis naar de volgende scharnierlocatie.

 LET OP  Om te voorkomen dat u per ongeluk 
door de deur heen boort bij het boren van de 
geleidingsgaten voor de scharnierschroeven, 
wikkelt u een stuk maskeertape rond de bit op 
⅞" [22 mm] van het uiteinde (½" [13 mm] voor de 
dikte van de basis plus ⅜" [10 mm] voor de diepte 
van het geleidingsgat).

!

Volg de instructies van uw scharnierfabrikant 
op voor het plaatsen van de scharnier-
bevestigingsplaten in de kast.

Boorgeleiders van 
scharnierschroeven

Maskeertape 
markeert de 
boordiepte

De boormal gebruiken 4

 LET OP  Gebruik altijd twee klemmen om de 
boormal vast te maken.

!

 LET OP  De meeste scharnierschroeven hebben 
een geleidingsgat nodig van 1⁄16" [1,5 mm]. 
Controleer het formaat van uw geleidingsgaten voor 
uw scharnierschroeven voordat u begint te boren.

!


