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HappyLift schuifraambegrenzers zijn bedoeld om 
het schuifraam op een veilige opening te blokkeren. 
In ontgrendelde stand kan het raam wel maximaal 
omhoog. De montage is eenvoudig, volg de stappen 
in de installatie handleiding. Voor optimale zekerheid 
dienen er 2 stuks (L+R) per schuivend raam te 
worden geplaatst. De begrenzers zijn niet geschikt als 
inbraakwerende afsluiting. 

In de verpakking

A  2 x Raambegrenzer

B 2 x Beschermplaat

C 4 x Houtschroef

D 2 x Rubber blokjes 

Voorbereiding

Belangrijk! Sluit het schuifraam volledig voordat u 
aan de montage begint.

Montage: schuifraambegrenzer

1. Zet 100mm vanaf de bovenzijde van het onderraam 
een markering op het raamhout. Bepaal de juiste 
positie door beschermplaat en begrenzer er boven 
te houden. De ronde pen van de begrenzer moet 
goed het midden van de beschermplaat raken. (zie 
onderstaande afbeelding) 
 

Let op! 
Houd het markeerpunt op minstens 30mm afstand 
van het glas. Bekijk altijd vooraf of de buitenkant 
van de boor voldoende vrij blijft van het glas. Boor 
een Ø18mm gat 30mm diep. Bij harde houtsoorten 
de boor een paar keer bewegen zodat het gat iets 
ruimer wordt.  

2. Ontgrendel de raambegrenzer (A) door in het 
midden de knop in te drukken en rechtsom te 
draaien (met de wijzers van de klok mee) Tik 
voorzichtig met een blokje hout en hamer de 
begrenzer nagenoeg geheel in het gat en draai 
handmatig het laatste stuk rechtsom met de 
beschermplaat (B) in de sleuf als draai hulp. 

3. Vergrendel de raambegrenzer (A) in de veilige 
positie door in het midden de knop in te drukken en 
linksom te draaien.  (tegen de wijzers van klok in) 
De ronde pen is nu uitgeschoven. Bepaal de juiste 
positie van de beschermplaat (B) en schroef deze 
vast. Plaats het rubber blokje. 

Schuifraambegrenzer
                Art. Nummers:   U-BEGR-MES (Messing)    U-BEGR-CHR (Chroom)
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Ontgrendelen: Niet veilig 

Knop (A) indrukken en  rechtsom 
draaien. Het raam kan nu 

maximaal omhoog geschoven 
worden.

Vergrendelen: Wel veilig 

Knop (A) indrukken en linksom 
draaien. 

        

Het raam kan niet verder dan 
100mm worden geopend.

Werking

Reinigen met een vochtige doek. Controleer regelmatig de correcte werking van de raambegrenzers.       

Controleer de werking van de raambegrenzers en controleer of de raamopening niet groter is dan100mm.

Onderhoud


