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1. Bepaal eerst aan welke zijde de schanieren
geplaatst dienen te worden ( op het ventila-
tieraam zijn deze reeds gemonteerd), dit om
een juiste openingsrichting van de koepel te
bepalen. Houdt steeds rekening met de
plaats van de spindel, zodat de bereikbaar-
heid met de bedienstok altijd mogelijk blijft.

2. Leg het ventilatieraam op de opstand en cen-
treer dit.

3. Op het ventilatieraam zie je 2 gaatjes, boor
deze met een 4 mm boor tot in de flens van
de opstand.

4. Neem het ventilatieraam van de opstand.
5. Nu zie je 2 gaatjes in de bovenflens van de

opstand.
6. Neem de 2 bijgeleverde schanieren en zorg

ervoor dat de middelste gaatjes overeenko-
men met de geboorde gaten in de opstand-
flens.

7. Boor de overige gaatjes van de schanieren
door de opstandflens.

8. Monteer de scharnieren doormiddel van de
meegeleverde popnagels vast op de opstand-
flens.

Montage instructies SAVE2000® ventilatieraam.
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9. Haak het ventilatieraam in de scharnieren van de
opstand (hoek ca. 105 ).

10. Sluit het ventilatieraam en positioneer vervolgens
de ophanging voor de spindel, door de ophangbeu-
gel tussen de opstand en het ventilatieraam te
schuiven. Hang nu de meegeleverde spindel in (de
reeds voorgemonteerde beugel) van het ventila-
tieraam Het “trekpensysteem” vergemakkelijkt dit.
De spindel hangt nu recht naar beneden en kunt u
gemakkelijk de ophangbeugel positioneren. Het is
verstandig om de boutjes in de ophangbeugel los
te draaien, zodat de spindel correct tussen de op-
hangbeugel valt. VERLIES ZE NIET.

11. Neem nu de spindel weg en laat het ventilatieraam
gesloten zodat de ophangbeugel geklemd blijft
tussen de opstand en het ventilatieraam.

12. Teken nu het zichtbare gaatje af op de opstand.
13. Verwijder nu het ventilatieraam en leg de ophang-

beugel op terug op aftekening en boor bovenop de
ophangbeugel de 2 gaatjes door de opstandflens.
Boor eveneens door het afgetekende gaatje. Let
op! Boor alleen door de binnenwand van de op-
stand (op deze plaats is de opstand dubbelwandig
en de buitenwand moet intact blijven).

14. Bevestig de ophangbeugel met de meegeleverde
popnagels op de opstand

15. Plaats nu het ventilatieraam terug op de opstand
zoals omschreven onder punt 9, sluit hem en hang
de spindel in de bovenbeugel (trekpen) en breng
de boutjes aan in de ophangbeugel.


