Sloterweg 176
1171CW Badhoevedorp
info@avripatenten.nl
020-6596068

BEVESTIGINGS-INSTRUCTIE VOOR MODEL RANGER
Zaag twee klossen van 20cm breed en 1,8cm dik, lengte is schuifhoogte min 2cm.
Frees een groef in het raam van 20mmx20mm zowel links als rechts in het midden van het
raam over de hele lengte, maak de groef schoon en zet het in de grondverf. Zie fig. 1
Pak de Ranger-veer, leg de veer in de groef, laat de veer 5cm boven de bovenkant van het
schuifraam uit steken met de stalen pen naar beneden fig.2. Teken hem af bij het
weerhaakje plaats hier het beugeltje. Leg het beugeltje met de omgezette kant naar
beneden schroef het beugeltje vast op de 2 buitenste schroefgaten, zie fig. 3 Haak de veer
in het beugeltje fig.4 En zet het vast met een klein spijkertje niet te vast,fig. 5 De veer pen
mag niet krom gaan en kijk of het spijkertje niet boven de groef uitkomt. Kijk dan of het
verzonken gat aan de bovenkant van de veer naar de binnenkant van het raam zit,fig. 6 Zo
niet trek dan de veer voorzichtig met een pen uit en draai hem dan in de juiste positie,
anders kun je hem niet recht op het kozijn schroeven in het verzonken gat.
Zet de gezaagde klosjes in het kozijn en til het raam met de veren erin op de klosjes in het
kozijn fig 7. Zorg dat de veren nooit op zij vallen want dan gaan ze krom en vervalt de
garantie.
Nu kunt u de veren vastzetten aan het kozijn ,zorg dat ze in het midden zitten, schroef ze
niet te vast de veren moeten kunnen bewegen. Haal dan de klosjes weg en schuif dan het
raam voorzichtig naar beneden en kijk of het raam helemaal sluit fig 8. Is dit niet het geval
plaats dan de veren iets lager. De veer mag nooit in de uiterste positie staan. Plaats dan het
stuitblokje boven naast de veer, zodat de veer iets onderspanning staat. De veer mag als
het raam open staat nooit helemaal gesloten zijn daarvoor is het stuitblokje. Mocht u
onverhoopt de veer hebben laten schieten neem dan contact op met uw leverancier. Gaan
de veren te zwaar of zakt het raam naar beneden neem dan ook contact op.

