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

versienummer montagevoorschrift
                 KLKSKN0001

C. Bij sleutelgat verwijder het inzetstuk met behulp van een 
     schroevendraaier.(na montage)

D.  Druk het klikschild (3) stevig op de montageplaat (1).

      Montagetip;
      Bij enkelzijdige bevestiging kan men  de montageplaat (1) bevestigen 
      met spaanplaatschroeven.

Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI klikschilden.
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 aluminium delen zijn vervaardigd van hoogwaardig kwaliteit die meerdere oppervlaktebehandelingen 
hebben ondergaan.
Als beschermlaag is er een anodiseerlaag van minimaal 10 µm aangebracht, die een zeer goede 
corrosiewering geeft.

Onderdelen/verpakking;

1- Montageplaat type C of D  
2- verstevigingsplaat met knop 
3- afdekschild

A.  Trek een verticale lijn op het deurvlak op hart slotgat.
      Plaats een montageplaat (1) los op de deur, positioneer deze zodanig 
      dat de hoogte bepaald wordt volgens PC en SL maat van het slot (Staat
      tevens aangegeven op de montageplaat).
      Monteer eventueel de cilinder of sleutel voor de juiste positionering van 
      de montageplaat (1).
      Teken de bevestigingsgaten af met een priem in de getrokken hartlijn (3x).
      Doe deze bewerking aan beide zijden van de deur.

Opmerking:
      Bij positionering van de montageplaat bij uitvoering blind, dienen de 
      bevestigingspunten overeen te komen met de plaats van de gaten in het slot.

     
      Slot en sleutelmaten staan aangegeven op de montageplaten.
      

B.   Boor 3 gaten.
      Monteer de montageplaat (1) samen met de verstevigingsplaat (2).
      Monteer de 3 bevestigings punten voor de stabiliteit.
      Bij het gebruik van patentschroeven let op de deurdikte!
       
        

Toepassing;

Het product kent de volgende deurdikte-indeling:
Standaard dd 38 - 45 mm    

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

Productype; 177/1 rh en 185/4 rh

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

MONTAGEVOORSCHRIFT
KLIKSCHILDEN KNOP

2 31

Type montageplaten
C  Montageplaat slg/wc zkg
D  Montageplaat PC zkg

DC

Artikelnummer set patentschroeven:  900101
        Benodigde gereedschap; 
        Priem, Boor, Schroevendraaier
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AMI     , Leading in Aluminium 


