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metal systems

FUHR Espagnoletsluitingen 902Z Opschroevend
Montage- en Onderhoudsvoorschrift
TOEPASSING
geschikt voor houten stolpdeuren
Bij andere toepassingen adviseren wij om ook deze voorschriften in acht te nemen.
Bij onduidelijkheden gelieve u kontact op te nemen met de firma Fuhr.

MONTAGE

ONDERHOUD

• Espagnolet op het deurblad aftekenen.
• Stangen afhankelijk van de deurhoogte afkorten.
(zie bijgaande tekening)
• Stangen koppelen aan de espagnolet. (zie bijgaande
tekening)
• Espagnolet uitrichten en bevestigen met schroeven
4 x 40 mm.
• Stanggeleiders over de stangen schuiven en de stangen haaks uitrichten.
• Bij de bovenste en onderste stanggeleider de bevestigingspositie van 75 mm aanhouden. (zie bijgaande tekening)
• Stanggeleiders op de onderlegplaten plaatsen en
bevestigen met schroeven 4 x 40 mm.
• De onderlegplaten zorgen ervoor dat het hoogte
verschil tussen deurblad en de sluitplaten RS57376X
wordt gecompenseerd.
• De espagnoletstangen moeten na bevestiging van
de stanggeleiders zonder veel weerstand bediend
kunnen worden.
• De sluitplaten RS57376X in het verlengde van de
espagnoletstangen op het kozijn bevestigen met
schroeven 5 x 40 mm.
• Het espagnolet moet bij het afsluiten van de deur
zonder veel weerstand bediend kunnen worden.

Gebruikers en/of de direct verantwoordelijke voor dit
gebruik, dienen ervoor zorg te dragen dat minstens één
maal per jaar de bevestiging van de relevante onderdelen
welke de veiligheid moeten waarborgen, wordt gecontroleerd door een vakbekwame onderhoudsmonteur.
Indien noodzakelijk dient deze voor vervanging en/of reparatie zorg te dragen.
• Hiertoe behoord ook dat alle bewegende delen één
maal per jaar worden ingevet en op juiste functie
worden gecontroleerd.
• Er dient te worden op toegezien dat er geen schoonmaakmiddelen worden gebruikt welke de voor corrosie  
behandelde onderdelen aantasten.

BELANGRIJK

MBW9-NL/08.17-2

De boven aangehaalde punten dienen als aanvulling op het FUHR productinformatieblad voor espagnolets luitingen
(www.fuhr.de).
Gebruikers en/of de direct verantwoordelijke voor dit gebruik dienen kennis te nemen van deze informatie. Bij het niet
aanhouden van deze voorschriften kan geen garantie gegeven worden op het juist functioneren van onze espagnolets
luitingen. (Vervolg montage- en onderhoudsvoorschriften FUHR espagnoletsluiting). De bovenomschreven espagnolets
luitingen dienen uitsluitend te worden toegepast in combinatie met de originele door FUHR geleverde onderdelen.
Bij toepassing van niet FUHR originele- en/of door FUHR toegestane onderdelen alsmede een onjuiste montage
van onze espagnolets luitingen, vervalen onze algemene garantievoorwaarden.
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FUHR Espagnoletsluitingen 902Z Opschroevend
MONTAGE- INSTRUCTIE

Stanglengte in mm:
902Z:
Stang A = X1 – 65 mm
Stang B = X2 – 65 mm

8 x Houtschroeven
d= 4 x 40 mm

Art. ZSU84418
Art. ZS924
4 x Houtschroeven
d= 4 x 40 mm
3 x Houtschroeven
d= 5 x 40 mm
Art. RS57376X
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