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De detacher kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd, normaal 

verzonken in het kassameubel maar kan er ook op worden gemonteerd. Zie 

onderstaande typische installaties. Ongeacht de toegepaste montage of 

inbouwmethode zijn de volgende punten van toepassing: 

1. Voorafgaand aan de installatie dient u onderdelen C,D en E los te 
maken. 

2. De ontkoppelaar moet goed en stevig op de toonbank worden 
bevestigd. 

3. Installateur moet ervoor zorgen dat de gebruikte bevestigingsmiddelen 
voldoende sterk en geschikt zijn voor het gekozen montageoppervlak. 

Opbouw op het kassameubel  

1. Nadat u heeft bepaald waar de ontkoppelaar moet komen, verwijdert 
u onderdeel D door deze linksom te draaien 

2. Monteer onderdeel C weer op onderdeel E door met de klok mee te 
draaien 

3. Monteer de ontkoppelaar met schroeven op de kassa via de onderkant 
van de behuizing (tip: boor hier vooraf gaten voor) 

Inbouw in het kassameubel 

1. Verwijder onderdeel C door deze linksom te draaien 
2. Plaats de onderdeel D in een juiste positie op onderdeel C om de 

lengte van de ontkoppelaar op de juiste lengte voor inbouw te maken 
3. Plaats de ontkoppelaar in het vooraf geboorde gat in het kassameubel 
4. Monteer onderdeel E op onderdeel D door met de klok mee te 

draaien. Zorg dat deze goed wordt aangedraaid.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10. Copyright BeSuRe Nederland @2020 
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De detachers (ontkoppelaar) van 

BeSuRe Nederland zijn te gebruiken 

voor standaard lock en super lock 

hard tags. 

 

Inbouw of opbouw 
 

De detachers kunnen óp of ín uw 

toonbank worden ingebouwd. 

 

Tips 

Enkele handige tips voor het gebruik 

 

1. Bewaar de detachers nooit 
als een losse ontkoppelaar 
maar zorg dat deze altijd op 
een juiste manier in uw 
meubel wordt gemonteerd 
om diefstal ervan te 
voorkomen. 
Het artikel is een gewild 

object voor potentiële 

winkeldieven die met een 

detacher hard tags makkelijk 

in uw winkel kunnen 

ontkoppelen. 

2. Indien de pin van een hard 
tag niet los wil komen, druk 
de pin dan even goed in 
terwijl de hard tag op de 
ontkoppelaar zit.  Trekken 
heeft geen enkele zin. 

 

 

  


