MONTAGEVOORSCHRIFT
KLIKROZETTEN WC

A. Monteer het slot recht in de deur.

Omschrijving van het product;
Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI klikrozetten.
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.
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Onderdelen/verpakking;
A- Klikrozet wc Knopdeel
E- Spaanplaatschroef 3.5x16
B- Basisklikrozet Knopdeel
F- Rood/Wit plaatje
C- Basisklikrozet vensterdeel G- Klikrozet wc Vensterdeel
D- WC Stift 8x66 + seegerring (gemonteerd)

Benodigde gereedschap;

Priem, Kruisschroevendraaier no.PZ 2

B. Monteer de Basisklikrozet venster (C) aan de buitenzijde van de deur.
Voor het centreren steek de wc Stift 8x66 (D) en het WC plaatje (F) door
het Basisklikrozet venster (D) in het slot. Markeer de gaatjes met een priem.
Let op! Aan het Basisklikrozet venster (D) zit een nok houd deze aan de
onderzijde.
Herhaal dit voor de binnenzijde.
Schoef nu het Basisklikrozet venster (C)aan de buitenzijde op de deur
met de bijgeleverde spaanplaatschroefjes 3.5x16 (E).
C. Monteer de Basisklikrozet Knopdeel (B) aan de binnenzijde van de deur
in de gemarkeerde gaatjes.
LET OP! aan het Basisklikrozet (B) zit een nok.
Houd deze aan de onderzijde, positioneer het klikrozet zodanig dat
deze in de inkeping over het nokje valt.
Schroef dan het Basisklikrozet Knopdeel (B) met de bijgeleverde Spaanplaatschroef 3.5x16 (E) vast.
D. Zorg dat het slot gesloten is (schoot uit) plaats de wc stift in het slot
vanuit vensterzijde deur.
Schuif het rood/wit plaatje (F) op de wc Stift 8x66 (D) met de bedrukte
zijde naar voren en het rode deel naar boven.

Toepassing;
Het product kent de volgende deurdikte-indeling:
Standaard
dd 38 - 45 mm
Stiftlengte 66 mm
Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling
kan worden opgenomen.

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

E. Druk nu het Klikrozet wc Vensterdeel (G) met de uitsparing naar beneden
op het basisrozet tot deze klikt

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.
AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

bouw
beslag

F. Plaats nu het Klikrozet wc Knopdeel (A) aan de binnenzijde met de knop
in horizontaal stand (slot in gesloten stand)
klik het rozet nu vast.
Controleer de werking.

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