
bouw
beslag

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere 
wijze dan waarvoor het product is bedoeld.

versienummer montagevoorschrift
 KSO0000001

D.   Plaats aan de andere zijde het overige knopschild op de deur,
       met de knop over de stift en markeer de bevestigingsgaten. 
       Verwijder vervolgens het schild en boor de gemarkeerde gaten 
       uit met een boor van 6 mm

E.   Plaats de knopschilden op de deur en maak deze vast met de 
       patentbouten en schroeven.

       Test het slot middels de speciale stift die bij het slot hoort.
       Buitenzijde stift behoort 2mm binnen de knoprand te zijn gesitueerd. 

       Doel van de konstruktie:
       Een toegang te creëren middels een dopsleutel vierkant 8 mm,     
       welke voor een beperkt aantal personen te gebruiken is en waarbij
       gebruik wordt gemaakt van een normaal slot.
       Bediening via de dagschoot.
       Een dubbele knop stiftontsluiting geeft een toegangsverlening met de 
       dopsleutel aan beide deurzijden.

Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI knopstifontsluiting.
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.

 Onderdelen/verpakking;

A- Patenthuls     B- Knopschild        C- Kunststofplaatje     
D- Stift                E- knopschild         F- Patentschroef

Benodigde gereedschap; 
Priem / Platte schroevendraaier/

Boor

A.   Plaats het kunststof plaatje over het korte gedeelte van de stift
       tegen de seegerring (zie tekening). 

B.   Plaats de stift in het slot (lange zijde in de deur) dagschoot 
      bediening.
       Teken een vertikale lijn in het midden van het krukgat.

C.   Plaats een van beide knopschilden op de deur aan de zijde met het
       kunststof plaatje, met de knop over de stift en markeer de 
       bevestigingsgaten.
       Verwijder vervolgens het schild en boor de gemarkeerde punten
       uit met een boor van 6mm

Toepassing;

Het product kent de volgende deurdikte-indeling:
Standaard dd 38 - 42 mm    Stiftlengte   145  mm

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling
kan worden opgenomen.

Productype;

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;
U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met 
agressieve schoonmaakmiddelen.

MONTAGEVOORSCHRIFT
Dubbele Knopstiftontsluiting

A B C D E F

Stift

Zeegerring

Kunststofplaatje

AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl

AMI     , Leading in Aluminium 


