
Verklaringen Symbolen voor het afstellen van een gemonteerd raam
De volgende symbolen vergemakkelijken een snel begrip van de verschil-

lende stappen nodig voor het afstellen van een gemonteerd raam. Gebruik 

als werktuig een inbussleutel SW4.

Hoogte afstelling

Zijdelingse afstelling

Druk afstelling

OPGELET!
Het afstellen van van Roto beslagonderdelen mag enkel door een 

bekwaam vakman uitgevoerd worden.

Afstelling Roto Designo AL

Raam- en deur technologie
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Stel de druk in met een inbussleutel SW4.

1. Verhogen / verlagen van de druk is mogelijk.

2. Enkel verlagen van de druk is mogelijk.

3. Enkel verhogen van de druk is mogelijk.

Afstelling Roto Designo AL
Sluitnokken
Druk DK, DV, TF
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Afstelling Roto Designo AL
Hoekscharnier / schaar 500 /schaar 735 / draairaamschaar
Zijdelingse- en hoogte afstelling DK, TF, DV, KV
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Afstelling van het raam aan het hoekscharnier
1. Raam 90° opendraaien.
2. Zijdelingse afstelling +2 mm / -1 mm met  

een inbussleutel SW4.

TIP!
Zijdelingse afstelling aan de as van het af-

stelonderdeel kontroleren

Verwijder de transportbescher-
ming van het afstelonderdeel voor 
u met het afstellen begint.

De fabrieksinstelling is neutraal

+
2
,0

–
0

,5

Hoogte afstelling van het raam aan het hoekscharnier
1. Raam 90° opendraaien.
2. Hoogte afstelling +2 mm / -0,5 mm met de schroeven 

in het afstelonderdeel met een inbussleutel SW4.
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Zijdelingse afstelling van het raam aan de schaar 
500 / 735 en draairaamschaar
1. Raam 90° opendraaien.
2. Zijdelingse afstelling ±2 mm met een inbussleutel 

SW4
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Afstelling Roto Designo AL
Schaar 390 / draairaamschaar / draairaamschaarband
Zijdelingse afstelling DK, hoogte- en druk afstelling KV
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Hoogte afstelling van het raam aan draairaam-
schaar
1. Raam in kiepstand brengen.
2. Hoogte afstelling ± 2 mm met inbussleutel SW4.
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Druk afstelling van het raam aan draairaamschaar-
band
1. Raam in kiepstand brengen.
2. Druk afstelling ± 0,8 mm met inbussleutel SW4.

Zijdelingse afstelling aan schaar 390
1. Raam 90° opendraaien
2. Zijdelingse verstelling -1,5 mm met inbussleutel 

SW4.
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