Montage/gebruikers handleiding Basic scharnierfreesmal SFM 40100.
Montage handleiding:
1
2
3
4
5
6

Steek de 2 lange inbusbouten 4 in het zwarte freesblok 2 aan de kopzijde. Monteer moer 5 twee slagen aan bout
4.
Draai inbusbout 6 in het bovenste gat aan de kopzijde, deze is voor de uitsparing van de tochtstrip.
Draai de inbusbout zonder kop 7 in de zijkant van het freesblok 2.
Steek één lange inbusbout 4 aanslagblok 3. Monteer moer 5 twee slagen aan bout 4.
Schuif de drie blokken 2 met de verzonken gaten naar onder aan de aluminium geleider 1, stel vervolgens de
blokken 2 op de gewenste maat en draai de twee inbusbouten 4 vast.
Schuif vervolgens aanslagblok 3 met het aluminium plaatje 9 naar boven wijzend aan de aluminium rail 1 en draai
deze vast.

Gebruikers handleiding:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Plaats de freessjabloon blokken 2 tegen het kozijn .
Stel het bovenste aanslagblok 3 voorzien van plaatje 9 tegen de bovenzijde van het kozijn.
Positioneer de freessjabloon blokken op de juiste afstand en schroef ze vervolgens tijdelijk vast.
Frees vervolgens met een bovenfrees voorzien van de juiste kopieer ring voor scharnier 89x89 is de ring 30 en
frees 20 de uitsparing voor het te plaatsen scharnier.
Neem na uw gedane werkzaamheden de freesmal uit het kozijn en plaats deze met het plaatje naar buiten
gedraaid als aanslag op de te bewerken deur,met de inbusbout zonder kop 7 een deel uitgedraaid deze dienen als
aanslag. Het metalen plaatje op topblok 3 dient als aanslag te worden gebruikt ,deze zorgt dat er een draainaad
ontstaat na het frezen van de scharnieruitsparingen.
Positioneer de freesblokken voorzien van instelbare inbus aanslagen tegen de deur en schroef de freessjabloon
blokken tijdelijk vast.
Frees vervolgens de uitsparingen, verwijder hierna de mal en plaats de scharnieren.

Samenstelling / artikelnummers Freesmal:

Artikel Nummer

1 set sjabloon freesmal compleet
Bestaande uit:
2 aluminium geleider3 totale lengte 2.00 m¹
3 nylon 6.6 frees sjabloonblok
1 nylon top aanslag blok incl. RVS plaatje

SFM 40100
SFM 1000
SFM 41150
SFM 40200

De freessjabloon blokken zijn voorzien van uitneembare aanslag bouten voor te monteren tochtstrip.
Freesmal is te gebruiken voor links en rechts draaiende deuren hiervoor dient u de instelbare aanslagen 7 aan de
geleiderzijde in of uit te draaien .
Sjabloon freesmal kan worden toegepast in alle kozijnen voor stompe deuren en deuren met een maximale hoogte van
211 cm, voor deuren welke hoger zijn dan 211 cm kan een opzet deel geleverd worden.
Maak gebruik van kopieer ring 30mm en frees diameter 20mm voor het uitfrezen scharniermaat 89x89.
Voor scharniermaat 90x90 moet een ringmaat van 29mm gebruikt worden.
Het is mogelijk andere maten sjablonen en frezen te gebruiken alleen dient het verschil tussen ring en frees altijd 9 of 10
mm te zijn.
Garantie:
één jaar op materiaal en constructie. (bij oneigenlijk gebruik vervalt de garantie).
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Onderdelen Basic scharnierfreesmal
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Uitbreidingsmogelijkheden;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Artikel nummer

Extra scharnier freesblok compleet met bouten, afstandhouders
Verkleinset t.b.v. scharnier 76x76
Verlengstuk rail (300mm) t.b.v. hogere deur.
Koppelstuk rail incl. boutjes.
Sluitkom freesblokken
Sluitplaat freesblok
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