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Systeem FlairlinePlus 
met hoekbeugels voor ramen
Montagehandleiding voor het type T-F-KS, T-F-HO

Op een kunststof raam

Op een houten raam
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Gedetailleerde weergave (niet alle onderdelen weergegeven)

Accessoires lijst (foto's)

Systeem FlairlinePlus met hoekbeugels voor ramen 
Montagehandleiding voor het type T-F-KS, T-F-HO

15

Lijst van accessoires (aantal)
Hoekbeugels voor boven (lang)

Schroeven voor hoekbeugels

Zeskantsleutel

Hoekbeugels voor de onderkant (kort)

Handgrepen met schroeven

2 stuks

8 stuks

1 stuk

2 stuks

2 stuks

15

3

1a

1b

2
1a

1b

1a

1b

33

1a 1b 2 3

Artikel 
S510 542 0X

Artikel 
S510 543 0X

Artikel 
WUE00980135

Artikel 
S520 616 000 12

Artikel 
T2SA 000 937

ONDERHOUD  
 
Reinig het vliegenscherm minstens twee keer per jaar met een licht zachte (geen pluis) spons 
of doek. We raden dit aan in het midden van het jaar en aan het einde van de herfst. 

Gebruik in geval van zware vervuiling een pH-neutraal reinigingsmiddel. 
Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen – deze beschadigen het vliegenscherm! 

Verwijder kleine insectenresten, vogels pikken er graag naar en beschadigen het vliegenscherm  
met hun snavels (geen garantiegeval!).

 Als je de insectenbescherming  regelmatig schoon  maakt zal het langer  tegen vliegen en  
insecten  

beschermen.
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AANDACHT  Duw de hoekbeu-
gels niet helemaal aan het einde 
van de profielgroef, maar alleen 
naar de binnenrand! Bevestig 
nu hoekbeugels voor boven 
(langere poot) 1a  en onderkant 
(kortere poot) 1b  aan het frame.

Schroef de hoekbeugels met 
elk twee schroeven 2  en de 
meegeleverde inbussleutel in de 
overeenkomstige gaten van de 
zogenaamde "wagen". Nu zitten 
de hoekbeugels stevig vast 
en kan het frame opgehangen 
worden.

TIP  Laat bij ramen met regen-
rails de onderste hoekbeugels 
los en bevestig deze pas nadat 
ze zijn geplaatst. De schroeven 
moeten dan echter weer worden 
losgedraaid om het frame te ver-
wijderen, anders kan het frame 
er niet uit worden getild.

Nadat u de hoekbeugels hebt 
bevestigd, tilt u het frame volle-
dig uit het raam. 

Plaats de twee handgrepen 3  
op het frame zoals aangegeven 
op de plek die u hebt gemar-
keerd. Druk de handgrepen 
voorzichtig in de groef.

Draai nu de schroef in het 
handvat met de meegeleverde 
zeskantsleutel 15  "met gevoel" 
strak – draai alleen de schroef 
totdat deze bijna in het handvat 
verdwijnt. Hierdoor wordt de 
handgreep op zijn plaats ver-
grendeld. 

Montage
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Duw deze vervolgens met de 
bovenste hoekbeugels eerst in 
de bovenste raamsponning.

Trek vervolgens de hor richting 
het raamkozijn en hang deze 
over de onderste raamsponning.

Nu kunt u het frame loslaten. Uw 
raam kan worden gesloten met 
de hor. De hoekbeugels drukken 
zachtjes in de rubberen afdich-
ting van het kozijn / raamkozijn.. 

Schuif de zogenaamde sledes voor het bevestigen van de hoekbeu-
gels in de hoeken van het frame. Er moet een slede in elke hoek van 
het frame zijn. Gebruik vervolgens een liniaal om de hoogte van het 
midden van je frame te bepalen. Markeer het midden van het frame in 
de hoogte met een pen (bijv. potlood).

AANDACHT  Zorg ervoor dat u 
de twee hoekbeugels met de 
langere poten 1a  bovenaan  
bevestigt en de hoekbeugels met 
de kortere poten 1b  onderaan  
het frame!
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KLAAR



Konformitatserklarung:

Insetto GmbH

Äußere Ansbacher Straße 5

D-91629 Weihenzell

18 

LE-18-001

LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016

Horren
Bestendigheid tegen windbelastingen: Klasse 0 




