LM - accessoires
Snapper LM
Snapper LM - DS
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Materialkurztext

Material-Nr.

1

Snapper LM

817957

1

1

Snapper LM

833797

2

1

Platverzonken schroef B4,2 x 22

833520

3

1

Huls

833513

1

Snapper LM - DS

817940

4

1

Snapper LM

833797

5

1

Oploopstoel

833773

Voor de accessoires bij het SIEGENIA-beslag LM 3100 en 
LM 4200 gelden de aanwijzingen bij LM eurogroef bij aluminium profielen voor ramen en deuren.

Bovendien dienen de aanwijzingen van de systeemfabrikanten
te worden opgevolgd.
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10 tot 14

LM eurogroef
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gedrukt op chloorvrij gebleekt papier

pos.
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Montage-instructie
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WLm Zubehör
Snapper LM/-DS - Montage-instructie, belangrijke wenken

Bij TBT krukhoogte G1 - 302

Bij DK krukhoogte G1 - 266

S1

bij TBT krukhoogte G1 - 405

bij DKB krukhoogte G1 - 355

50


 Montage-instructie

Uitsparing van de stuurkoppelstang S1 volgens aanwijzing bewerken (afbeelding 1).
 Voorbereiding
 Vleugel 

Snapper LM
Huls (3) met platverzonken schroef (2) aan de vleugel bevestigen (afbeelding 2).
 
 Snapper 
Oploopstoel (5) aan de VSU horizontaal inschuiven, in het midden positioneren en
LM - DS
met de stelschroeven vastklemmen (draaimoment 1,5 ± 0,25 Nm).
 
 Kozijn

Snapper LM (1) volgens aanwijzing (afbeelding 3) positioneren en met de stelschroeven vast Snapper LM

klemmen (draaimoment 1,5 ± 0,25 Nm).
 
Snapper LM (4) aan de VSU onder de oploopstoel (5) in het midden positioneren en met de
 Snapper 
LM - DS
stelschroeven vastklemmen (draaimoment 1,5 ± 0,25 Nm).
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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 de montage-instructies LMnl1015, LMnl1016, LMnl1018, LMnl1096, 1097 of LMnl1099.
- De in deze montage-instructie beschreven beslagonderdelen zijn uit niet-roestend materiaal. Ze mogen niet in
ruimtes met agressieve, corrosie bevorderende lucht gebruikt worden.
- 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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