
Montagehandleiding

Raambegrenzer

Inhoud
1x 20 cm geharde staalkabel

1x Vergrendelingssysteem en plastic kap

1x Raambegrenzer sleutel

4x Zelfborende schroeven

Schroeftol

Montage benodigdheden

Potlood of priem

1 Bepaal de plaats voor de raambegrenzer. 

Tip: Plaats de raambegrenzer in het midden van de langste zijde, tegenover de scharnieren. 

Verwijder het plastic kapje van het vergrendelingssysteem en plaats het sluitsysteem op het raamkozijn. 

Teken de schroefgaten af.

Om het kapje te verwijderen, houdt u beide zijden van het plastic kapje vast en drukt u naar beneden op de 

plaats waar de sleutel naar binnen gaat.  

Het maakt niet uit of het sleutelgat aan de boven- of onderkant zit). 

Schroef met een schroeftol twee zelfborende schroeven in het vergrendelingssysteem om het aan het raam 

vast te maken. 

Neem de staalkabel en plaats het knokkeluiteinde (in de vorm van een T) in het reeds op het raam bevestigde 

vergrendelingssysteem. Plaats het andere uiteinde op het vaste raampaneel (zorg ervoor dat de kabel niet strak 

zit en ongeveer 10 cm lengte heeft om het raam te openen). 

Trek het plastic kapje weg van het uiteinde van de kabel (er zal een stukje plastic uitvallen dat voorkomt dat het 

kapje vergrendelt) en markeer de 2 schroefgaten op het uiteinde van de kabel met een potlood.  

Draai met een schroeftol twee zelfborende schroeven in het uiteinde van de kabel om deze aan het paneel vast 

te zetten. 

Zodra beide onderdelen aan het raam zijn bevestigd, controleert u of de kabel in het vergrendelingssysteem 

past. Neem de sleutel, plaats hem in het vergrendelingssysteem en controleer of hij de kabel vergrendelt en 

loslaat. Vergrendel de kabel in het vergrendelingssysteem en open het raam. 

Let op! Het raam moet nu 89mm of 100mm open kunnen. 

Als alles correct werkt, verwijdert u de kabel uit het sluitsysteem en bevestigt u het plastic kapje door 

het stevig op het sluitsysteem te drukken. Bevestig het plastic kapje aan het uiteinde van de kabel.
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