MONTAGEVOORSCHRIFT
Staf binnenschilden (WC uitvoering)

Let op !: Zorg dat het rood-wit plaatje achter de seegerring is geplaatst, zodat de
seegerring tegen de binnenzijde van het WC schild (E) zit.

Omschrijving van het product;
Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI staf binnenschilden.
AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassiﬁceerde producten die in eigen huis worden
vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid
worden gewaarborgd.
De producten zijn toe te passen op houten, kunststof, en aluminium deuren.
De producten zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen
hebben ondergaan.
Als beschermlaag is er een anodiseerlaag van minimaal 10 µm aangebracht, die een zeer goede
corrosiewering geeft.

ABC D E

A. Plaats de beide deurkrukken met schilden (A)+(E) op de deur, monteer
de wc-stift (C) voor de juiste positionering van de schilden.
Teken de bevestigingsgaten af met een priem aan beide zijden van de
deur.
Verwijder de onderdelen en het slot.
Boor de gaten voor de bevestigings schroeven vanaf beide zijden van
de deur met een boor van Ø7mm.

Onderdelen/verpakking;
A- WC Schild knop
B- Rood / Wit plaatje
C- WC-Stift
D- Seegerring (voorgemonteerd )
E- WC Schild venster

B. Plaats de wc-Stift (C) met het Rood / Wit plaatje aan de buitenzijde
in het wc slot. (zie boven)
Zorg dat het slot in gesloten stand is (schoot uit) en de rode indicatie
aan de bovenzijde is.

Benodigde gereedschap;

Priem / Platte schroevendraaier
Boor Ø7 mm
C. Plaats het wc-schild vensterdeel (E) met de deurkruk aan de buitenzijde van de deur.
Zorg dat de wc-stift (C) in het busje zit.

Toepassing;
178/73 en 200/1 type wc
Het product kent de volgende deurdikte-indeling:
Standaard
dd 38 - 42 mm
Stiftlengte 8x67 mm
Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling
kan worden opgenomen.

Productype;

D. Plaats het wc-schildknopdeel (A) met knop horizontaal aan de
binnenzijde van de deur.
Bevestig de schilden met schroeven (niet bijgeleverd).

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met
agressieve schoonmaakmiddelen.
AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere
wijze dan waarvoor het product is bedoeld.
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bouw
beslag

E. Controleer de werking van de krukken en het wc-knopje.
Werkt dit soepel draai dan de schroeven vast.
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