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Belangrijk:
Lees tevens (voor montage) de bij de AXA Remote 2.0 
bijgeleverde montagehandleiding.

Toepassing
Klep- en uitzetramen, naar buitendraaiend.
 
Montagegereedschap (advies):  
Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, boor Ø 2 mm, 
priem/potlood, schroefhaak, inbussleutel

Montageplaats:            Minimaal benodigde  
montageruimte:

  Minimale raamhoogte: 30 cm. Maximaal bereik  
  afstandsbediening: afstand 10 m.

  Bij bevestigen met taptides (zelftappende bouten) de  
  laatste slagen met de hand!

1  (stap 6 basishandleiding) Monteer de boormal op de onder-  
 legplaat met bolkop taptite M4x6 (figuur A  ). 
2 (stap 7 basishandleiding) Plaats de onderlegplaat in het   
 midden van het raam. Zorg dat de onderlegplaat en boormal  
 evenwijdig liggen aan het raam. Teken, terwijl u het raam   
 goed dichtgetrokken houdt, de buitenste verzonken gaten   
 af. Boor de gaten voor met een boor diameter Ø 2 mm en   
 schroef de onderlegplaat vast met 2 schroeven 
 (4,0 x 40 mm, (figuur B  ). 
3 (stap 8 basishandleiding) Schroef de boormal vast aan het   
 raam (3,5 x 30 mm). Boor de 4 gaten voor met een boor   
 Ø 2 mm (figuur C  ). 
4 (stap 9 basishandleiding) Demonteer de boormal. Boor de   
 twee overgebleven verzonken gaten van de onderlegplaat   
 voor met Ø 2mm en schroef deze vast met 2 schroeven   
 (4,0 x 40 mm, figuur D  ). 

Montage
5 (stap 10 basishandleiding) Monteer de raamplaat (volgens   
 voorgeboorde gaten met 4 schroeven (4,0 x 40 mm, 
 figuur E  ). 
6 (stap 11 basishandleiding) Monteer de kozijnplaat met 
 3 taptites (M4x10) op de onderlegplaat (figuur F  ). 
7 (stap 16 basishandleiding) Schroef de sluit-unit vast met 
 2 taptites  (M4x12) op de onderlegplaat (figuur G  ).
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