STOMPE DEUREN
MAXIMALE OPENING 170°

BREDE STRIP VOOR DE
BINNENKANT DEUR

BREDE STRIP VOOR DE
SCHARNIERKANT DEUR

Sluit de deur en trek met een potlood een rechte
verticale lijn langs het kozijn op de deur. Gebruik
het kozijn om een rechte lijn te trekken op de
deur (zie tekening 3).

Sluit de deur. Verwijder de schutlaag en plak
vervolgens de smalle strip op het deurkozijn,
beginnende onderaan bij het getrokken horizon- tale lijntje op 15 mm vanaf de onderkant.
Stevig aandrukken.
Belangrijk: de rand van de vlakke strip moet
evenwijdig zijn met de eerder getrokken verticale lijn op het deurkozijn.

profil large

profil étroit

Verwijder de schutlaag van de tape van de brede
strip en plak eerst het onderste gedeelte op het
horizontale streepje aan de onderkant van het
deurkozijn. Zorg ervoor dat de rand van de strip
precies parallel loopt met de rand van het kozijn.
Druk daarna tape krachtig aan van boven naar beneden (zie tekening 3a, positie A).
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à clipser

INLEIDING
Maak zoveel mogelijk gebruik van de tape,

170
175°°

zowel bij deuren als deurkozijnen. Bij houten uitvoeringen kunt u, in plaats van tape, schroefjes
toepassen. Strippen zijn voorzien van voorge-

lijk vrij snel veroudering op. Boven- dien kunnen
bij vriestemperaturen scheurtjes ontstaan in de
kunststof.

Trek een horizontaal streepje (met een zacht
potlood) op een afstand van 15 mm t.o.v. de onderkant van de deur- en op dezelfde hoogte bij
het deurkozijn aan de binnen- en scharnierkant
(zie tekening 1).

Indien de deur verder open gaat dan in deze instructies vermeld, zoals dat bijvoorbeeld het geval kan zijn bij buiten de deur uitstekende scharnieren (de zogenaamde kantelaafschar- nieren!)
kan de leverancier niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventueel daardoor ont- stane
schade. De uitslag kan trouwens effectief beperkt
worden d.m.v. drangers of stoppers.
Stompe deur zonder strip op scharnierkant:
maximale uitslag 180 graden

Scharnierzijde van de deur
Trek een verticale lijn op een afstand van 10
mm t.o.v. de hartlijn van de scharnier op deur en
deurkozijn (zie tekening 2).

Belangrijk: de klikstrip moet evenwijdig zijn
aan het eerder getrokken verticale lijntje op
de deur.
De opening van de klikstrip komt altijd van het
scharnier af te staan (zie tekening 5).

boorde schroefgaten.
Bij blootstelling aan weer en wind treedt name-

Klikstrip
Sluit de deur en verwijder de schutlaag van de
tape. Plak vervolgens het onderste gedeelte
van de klikstrip precies op het getrokken horizontale lijntje. Daarna van beneden naar boven
vastplakken en goed aandrukken.

Belangrijk: de deur mag nooit de strip raken
die gemonteerd is op het deurkozijn.
Klikstrippen
Verwijder de schutlaag van de tape en plak
eerst het onderste gedeelte op het horizontale
streepje aan de onderkant van de deur. Ook
hierbij goed letten op de evenwijdigheid. Als de
strip evenwijdig is aan de getrokken lijn op de
deur, de strip stevig aandrukken.
Zorg ervoor dat de klikstrip en de brede strip
niet met elkaar in aanraking komen (zie tekening 3a, position B).
Tenslotte de deur openen en van boven naar
beneden vastklikken (zie tekening 4).

Het vastzetten van de smalle strip in klikstrip
Als de smalle strip en de klikstrip juist bevestigd
zijn, kan je het einde van de smalle strip in de
klikstrip klikken, beginnende aan de bovenkant
(zie tekening 6).

Stompe deur met strip op scharnierkant:
maximale uitslag 170 graden
Opdek deur: maximale uitslag 170 graden
Speciale deuren: maximale opening 20
cm vanaf deur naar deurkozijn
Maximale deurdikte: 7 cm

BENODIGDHEDEN VOOR HET
AANBRENGEN VAN DE FINGER ALERT
•
•
•
•
•

schroefmachine 3 mm
zacht potlood
rolmaat
doekje
ontvettingsmiddel

MEEGELEVERD
•
•
•

2 klikstrippen met tape
1 smalle strip voor scharnierzijde van de deur met tape
1 brede strip voor de binnenkant van de deur met tape

CERTIFIC ATE

OPDEKDEUREN
MAXIMALE OPENING 170°

170°

Trek een horizontaal streepje (met een zacht potlood) op een afstand van 15 mm t.o.v. de on- derkant van de deur- en op dezelfde hoogte bij het
deurkozijn aan de binnen- en scharnierkant.
Scharnierzijde van de deur
Meet de afstand van de rand van de opdekdeur
naar de hartlijn van de scharnier (zie tekening 7,
positie 1).

Schroeven apart te bestellen

Bolkopschroefjes 3.5 x 13mm. Alleen te gebruiken bij
houten deuren en kozijnen. bij metalen-, aluminium- en
kunststofdeuren adviseren wij tape toe te passen.

170°

Dezelfde afstand gebruik je nu voor het trekken
van een verticale lijn vanuit het hart van het scharnier op het kozijn (zie tekening 7, positie 2).

Verdere montage zoals omschreven bij “stompe
deuren”.

zie instructievideo

https://arteviva.nl/FAProVideo

VLAKKE DEUREN EN KOZIJNEN (METAAL, ALUMUNIUM EN KUNSTSTOF)
MAXIMALE OPENING 180°

GEBRUIK VAN TAPE

BREDE STRIP VOOR
BINNENKANT DEUR

De deur en deurkozijn moeten eerst ontvet en
gedroogd worden. Het verdient aanbeveling
om de raakvlakken op de deur en het deurkozijn licht te schuren voor een optimale aanhechting. Na het schuren, deur en deurkozijn
stofvrij maken.

Verwijder de schutlaag van de brede strip en
plak eerst het onderste gedeelte op het horizontale streepje aan de onderkant van het
deurkozijn. Zorg er voor dat de rand van de
strip precies parallel loopt met de rand van het
kozijn. (zie tekening 8, positie A).

Verwijder de schutlaag en plak eerst het onderste gedeelte op het horizontale streepje aan
de onderkant van de deur. Zorg er voor dat de
rand van de strip precies parallel loopt met de
rand van de deur (zie tekening 8, positie B).

Als de strip inderdaad evenwijdig is met de
rand van het kozijn, plakt u langs de rand van
het kozijn de strip daarop vast (van beneden
naar boven stevig aandrukken!)

Als de strip inderdaad evenwijdig is met de
rand van de deur, plakt u langs de rand van de
deur de strip daarop vast. Druk de strip stevig
vast van beneden naar boven.

Druk de lijmverbindingen, na installatie, gedurende 2 minuten stevig aan, zodat de tape zich
goed kan hechten op de deur en de deurpost.
Houd de deur daarna 15 minuten gesloten
voor een optimale hechting.

Belangrijk: de deur mag nooit de strip raken
die gemonteerd is op het deurkozijn

GEBRUIK VAN STRIPPEN
Onze strippen zijn niet bestand tegen
ruwe behandeling. Ook kan, bijvoorbeeld
door onzorgvuldige verwijdering, schade
veroorzaakt worden. Inkorten van de strippen
tot een kleinere lengte dan 180 cm is, met het
oog op de door ons beoogde veiligheid, niet
toegestaan.
Onderhoud
U kunt de strippen bovenaan los maken door
met een schroevendraaier voorzichtig in de
klikstrip te wrikken. Deze laat dan vrij gemakkelijk los. Schoon maken met lauw water.

Trek een horizontaal streepje op een afstand
van 15 mm van onderkant deur, en in het verlengde daarvan tevens op het deurkozijn, zowel aan de binnen- als aan de scharnierzijde.
(zie tekening 1 op de andere kant)

Waarschuwing
Tijdens het verwijderen van de met tape
beplakte strippen, is oppervlaktebeschadiging
van deur en/of kozijn niet uitgesloten; dit
vanwege de sterke plakkracht, noodzakelijk
voor permanente hechting.

KLAPDEUREN/PENDELDEUREN (2 BREDE STRIPPEN + 2 KLIKSTRIPPEN)

Lees eerst de instructies
voordat u de strippen
installeert!

bommerscharnier

KLIKSTRIP BINNENKANT DEUR

Belangrijk: het deurkozijn mag nooit de strip
raken die gemonteerd is op de deur.
Tenslotte van boven naar beneden vastklikken
(zie tekening 9).

Bij deuren van metaal of kunststof adviseren
wij u tape toe te passen. Door het afwijkende
scharnier is het veelal niet mogelijk de smalle strip toe te passen, tenzij u bereid bent de
smalle strip en de klikstrip door te zagen en
de strip boven en onder het niet beschermde
scharnier te monteren. Dit is echter uitdrukkelijk niet ons advies!

DISCLAIMER
Arte Viva BV kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor ongelukken of schade aan de
Finger Alert indien ontstaan door het niet
handelen volgens de boven omschreven
instructies en richtlijnen.

DE

BREDE STRIP

KLIKSTRIP

Trek een verticale lijn met een afstand van 15

Plak het einde van de klikstrip op het horizon-

mm vanuit de hartlijn van het scharnier op de

tale streepje onder op de deur en druk stevig

deur en deurkozijn aan beide kanten van de

vast van beneden naar boven.

deur (zie tekening 10).
Trek een horizontaal streepje op een afstand
van 15 mm van de onderkant van de deur en
deurkozijn aan beide kanten van de deur (zie
tekening 1 op andere kant)
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Belangrijk: De klikstrip moet evenwijdig zijn
Plak de onderkant van de brede strip op het

aan het eerder getrokken verticale lijntje op

horizontale streepje onderaan het deurkozijn,

de deur.

Druk daarna de strip stevig vast precies langs
de getrokken verticale lijn.

Tenslotte van boven naar beneden vastklikken
(zie tekening 9). Ook voor de andere kant

15mm 15mm
15mm 15mm

Belangrijk: de rand van de strip moet even-

van de deur.

wijdig zijn met de eerder getrokken verticale
lijn op het deurkozijn.

PIVOT DEUREN (2 BREDE STRIPPEN + 2 KLIKSTRIPPEN)
BREDE STRIP
Oplettende ouders blijven
altijd noodzakelijk!

Plak de onderkant van de tape van de brede

Trek een verticale rechte lijn vanuit het midden

kozijn. Ook mag het scharnier niet verder dan

strip op het horizontale streepje onderaan het

van het scharnier van boven naar beneden.

7 cm verwijderd zijn van het kozijn.

deurkozijn. Druk daarna de strip stevig vast

Plak daarna de kllikstrip op het horizontale

precies langs de hoekrand van het kozijn.

streepje, beginnend onderaan de deur. Daar-

Trek een horizontaal streepje op een afstand

child safety
kindergartens and schools

na strip goed vast drukken.

van 15 mm van de onderkant van de deur en

Belangrijk: U moet er zeker van zijn dat de

deurkozijn aan beide kanten van de deur.

strip precies langs de hoekrand wordt

Belangrijk: de opening van de klikstrip moet

(zie tekening 1 op andere kant).

bevestigd. (zie tekening 11).

evenwijdig zijn aan het eerder getrokken verticale lijntje op de deur.
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KLIKSTRIP

Er moet minimaal 7 cm plaats zijn op het deur-

Tenslotte van boven naar beneden vastklikken
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CERTIFIC ATE

(zie tekening 9). Ook voor de andere kant
van de deur.

1118/A4

