MONTAGEVOORSCHRIFT
Veiligheidsrozet SKG 3 Sterren

Montagehandleiding voor oplegsloten met losse staartcilinder en montagering;

Omschrijving van het product;
Deze veiligheids rondrozet met kerntrekvoorziening is bedoeld om toegepast te worden in combinatie
met oplegsloten, en kan in een bestaande situatie de aanwezige rozet vervangen.
De geleverde set is toe te passen voor zowel de uitvoeringen met vaste cilinder als uitvoeringen met
losse staartcilinder en is geschikt voor een deurdikte van 38 – 42 mm.
De rondrozet heeft de afmetingen: rond 59 mm, hoogte t.o.v. het deurvlak 16 mm, en is compleet
uitgevoerd in aluminium, kleur F-1 of F-2.
De rondrozet kan zowel bij renovatie al bij nieuwbouw worden toegepast

Toepasbaar voor de volgende Lips oplegsloten: 1704 – 1734 – 1742 – 1744 – 1754
en het volgende Nemef oplegslot: 4154/02
Geschikt voor deurdiktebereik: 38 - 42 mm
Renovatie:
Verwijder het bestaande slot (5), montageplaat (8), losse cilinder (10) en rozet.

Montagehandleiding voor oplegsloten met een vaste cilinder;
Toepasbaar voor de volgende Lips oplegsloten: 1703 – 1733 – 1743 – 1753
Met de meegeleverde schroeven is dit product geschikt voor toepassing met deurdikte bereik: 38 – 42 mm
Renovatie:
Verwijder het bestaande slot (5), montageplaat ( 7) en de rozet.
Nieuwbouw:
Boor de gaten en de inkrozing van de montageplaat (7), zoals vermeld in de montagehandleiding van het
oplegslot
Plaats de nieuwe rozet (1) op buitenzijde deur, met zowel het schroefgaatje EN de sleuteluitsparing van de
binnenbus (2) aan de onderzijde.
Plaats de bestaande montageplaat (7) aan binnenzijde deur, in het uitgekroosde gedeelte, zodanig dat deze
gelijk ligt aan het deuroppervlak.
Monteer de rozet ( 1, 2) en de montageplaat (7) , en schroef deze licht vast met de vier meegeleverde stalen
schroeven M6 x 50 ( 4).
Controleer de juiste positie van de rozet door het tijdelijk plaatsen van het slot
Schroef de vier schroeven (4) nu goed vast
Plaats het oplegslot (5) en bevestig deze met de schroeven ( 2 stuks 5 x 40 mm, en vier stuks 6 x 60 mm)
Positioneer de binnenbus (2) van de rozet zoveel mogelijk naar binnen toe en draai het schroefje (1.1)
aan de onderzijde licht vast.
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Controleer de werking van het slot.
Onderdelen/verpakking;
1 Aluminium rond rozet
1.1 stelschroef m5 x 8
2 Aluminium binnenbus
3. Montagering
4 Kruiskopschroef 4 stuks m6 x 50 st.4.8
5 Oplegslot met vaste cilinder
7 Montageplaat vaste cilinder
9 Deur

(meegeleverd)
(meegeleverd)
(meegeleverd)
(meegeleverd, niet gebruiken!)
(meegeleverd)
(niet meegeleverd)
(niet meegeleverd) *
(niet meegeleverd)
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Nieuwbouw: :
Boor de gaten en de inkrozing van de montageplaat (8), zoals vermeld in de montagehandleiding van het
oplegslot
Plaats de buitenrozet (1) op de losse cilinder (10) met de montagering (3) ( vlakke zijde op deurvlak).
Zorg ervoor dat de sleuteluitsparing in de binnenbus (2) correspondeert met de sleutelingang van de cilinder.
Positioneer dit geheel op de deur ( sleuteluitsparing in binnenrozet EN stelschroefje in buitenrozet aan
onderzijde houden)
Plaats de bestaande montageplaat (8) aan binnenzijde deur, in het uitgekroosde gedeelte, zodanig dat deze
gelijk ligt aan het deuroppervlak, en de cilindertong van de staartcilinder (10) door het gaatje in de
montageplaat steekt.
Schroef de cilinder vast met de twee bestaande schroeven m5 x 40 mm (6)
Schroef de rozet (1) vast met de vier meegeleverde stalen schroeven m6 x 50 mm (4)
Plaats het slot (1), zodanig dat de cilindertong in de daarvoor bestemde uitsparing van het slot valt.
Schroef het oplegslot (1) vast met de schroeven ( twee stuks 5 x 40 mm en vier stuks 6 x 60 mm)
Controleer de werking van het slot.
Onderdelen/verpakking;
1 Aluminium rond rozet
(meegeleverd)
1.1 Stelschroef m5 x 8
(meegeleverd)
2 Aluminium binnenbus
(meegeleverd)
3 Montagering
(meegeleverd)
4 Kruiskopschroef 4 stuks m6 x 50 st. 4.8 (meegeleverd)
5 Oplegslot met losse cilinder
(niet meegeleverd)
6 Kruiskopschroef 2 stuks m5 x 40
(niet meegeleverd)
8 Montageplaat losse staartcilinder
(niet meegeleverd) *
9 Deur
(niet meegeleverd)
10 Losse staartcilinder
(niet meegeleverd)
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Bij de montage dienen de daarvoorbestemde AMI montagetoebehoren te worden toegepast.
Bij onjuist gebruik c.q. toepassing verliest het product haar SKG certificering.
Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;
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.

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

Opmerking; Bij pas gelakte deuren de achterzijde van het rozet met
vaseline insmeren, dit voorkomt het plakken van de verf.
, Leading in Aluminium

De uiteinden van de schroeven met vaseline instrijken om
vreten te verkomen.
versienummer montagevoorschrift
VHBOPR0303

