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Voor de accessoires bij het SIEGENIA-beslag gelden de aanwijzingen
bij ALU eurogroef bij aluminium profielen voor ramen en deuren.
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Bovendien dienen de aanwijzingen van de systeemfabrikanten te
worden opgevolgd.
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Montage-instructie
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Krukhoogte G2
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Draaiblokkering ALU, verdektliggend - Montage-instructie, belangrijke wenken
Montage-instructie
Vorbereiding 		

Boring Ø 5,2 van de stuurkoppelstang S2 volgens aanwijzing bewerken (afbeelding 1).

Vleugel
Rolnok (3) van achter door boring Ø 5,2 van de stuurkoppelstang S2 drukken en Sluitrol (2) erop steken 		
			(afbeelding 2).
Kozijn 		
Draaiblokkering ALU, verdektliggend (1) volgens aanwijzing (afbeelding 3) positioneren en met de 		
			
stelschroeven vastklemmen (draaimoment 1,5 ± 0,25 Nm).
Instellen van de
draaistand blokkeren:
- Vleugel in kiepstand brengen, - stelschroef M4 aan de vergrendeling losmaken,
blokkeringsfunctie
(afb. 4)			
- vergrendeling in positie „X“ schuiven, stelschroef M4 vastdraaien.
						(draaimoment 1,5 ± 0,25 Nm)
			 draaistand opheffen:
- Stelschroef M4 aan de vergrendeling losmaken,
			
(afb. 5)			
- vergrendeling in positie „Y“ schuiven,
						- stelschroef M4 vastdraaien. (draaimoment 1,5 ± 0,25 Nm)

krukhoogte G2 - 193 (ESG)
krukhoogte G2 - 208 (FBS-G)
krukhoogte G2 - 165 (FBS-EUL)

afbeelding 5
(draaistand vrij)

montagestand

100

S2

Ø 5,2

2 mm
binnenzeskant

afbeelding 4
(draaistand geblokkeerd)
afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3

Belangrijke wenken
• Let u op onze produktinformatie „Draaikiepbeslag voor ramen en deuren“.
• Voor het in deze montage-instructie beschreven beslag gelden verplicht de aanwijzingen van de toepassingsmogelijkheden in deze montage-instructie.
• De in deze montage-instructie beschreven beslagonderdelen zijn uit niet-roestend materiaal. Ze mogen niet in
ruimtes met agressieve, corrosie bevorderende lucht gebruikt worden.
• Stelt u het totale beslag alleen uit SIEGENIA-beslagonderdelen samen. Anders kan er schade optreden, waarvoor
wij niet aansprakelijk zijn.
• Monteert u alle beslagonderdelen vakkundig volgens de montage-instructie op deze bladzijde.
• Gebruikt u geen zuurhoudende kitten, deze kunnen leiden tot corrosie van de beslagonderdelen.
• Het oppervlak van raam- en deurelementen mag slechts voor de montage van de beslagonderdelen behandeld
worden. Een behandeling achteraf kan afbreuk doen aan het goed functioneren van de beslagonderdelen.
In dat geval zijn wij tot geen enkele garantie verplicht.

Ansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor het slecht functioneren en beschadigingen van zowel het beslag als de daarmee uitgeruste ramen en deuren, die te wijten zijn aan het niet voldoende mate publiceren, het niet in acht nemen van deze
montage-instructie. Dit geldt ook voor de inwerking van geweld op het beslag (bijv. door gebruik dat niet volgens de
voorschriften is geschied).
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