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Montagehandleiding Draaikiep-Easy® 

 
1. Verwijder het bestaande raam of vast glas. 
2. Controleer of het kozijn exact haaks is, eventueel haaks maken. 
• De haaksheid kan gecontroleerd worden door de diagonalen te meten, deze dienen gelijk te zijn. 
3. Controleer het draaikiep kader op de juiste afmetingen. 
• Neem het draaikiepraam uit het kader, gebruik hiervoor het meegeleverde raamkrukje. 
Breng het raamkrukje in de daarvoor bestemde opening, draai het krukje een kwart slag richting 
hangzijde. 
• Verwijder het raam uit het kader. (gebruik hiervoor de handleiding “inhangen en uittillen van een 
draaikiepraam”) 
• Breng het draaikiep kader in de ontstane opening. Controleer of het zuiver past en neem het 
kader weer uit. 
4. Breng een kitvoeg aan in de kozijnsponningen en op de dagkant van de onderdorpel van het 
kozijn. 
5. Breng het draaikiep kader nu definitief aan in het kozijn. Druk het kader (eventueel met 
lijmklemmen) vast tegen de kitvoeg, eventuele speling verdelen over de vier zijden. 
6. Gaten 6.0mm voorboren t.b.v. de montageschroeven. 
• Zorg dat het draaikiep kader op de juiste plaats aangebracht is. 
• Boor de gaten door-en-door en voldoende diep (ca. 80mm in het hout) Begin ca. 100mm uit de 
bovendorpel en onderdorpel, vervolgens ca. 400mm h.o.h. (tussenstappen kleiner dan 800mm 
gelijk verdelen) Herhaal dit bij de boven- en onderdorpel bij raambreedten groter dan 800mm. 
7. Schroef nu de montageschroeven in één beweging door het kader in het kozijn. 
8. Hang het draaikiepraam in het voorgemonteerde kader. 
• Laat het raam met het raamscharnierdeel (hangzijde) over de scharniernokken op de 
onderdorpel zakken. 
• Vervolgens het raamscharnierdeel (schaararm) aan de bovendorpel in de lengterichting van het 
raam met de geleidenok in de schaargeleiding van het raam schuiven. Na het inschuiven van de 
schaararm in de schaargeleiding, het raam voorzichtig iets naar buiten trekken zodat de inkliknok 
is vergrendeld. De geleidenok richt altijd naar het raamkrukje, de schaararm bij het inschuiven zo 
nodig ter plaatse van de geleidenok aandrukken. (gebruik hiervoor de handleiding “inhangen en 
uittillen van een draaikiepraam”) 
9. Na het volledig inhangen van het raam, het raamscharnierdeel op de onderdorpel vergrendelen 
door de excenternok met een 4mm inbussleutel 180° te verdraaien. 
10. Monteer het raamkrukje op het raam met de greep horizontaal gericht naar de hangzijde. 
• Trek de voorplaat van het raamkrukje met duim en wijsvinger voorzichtig iets van het krukje af 
en draai het een kwartslag. Gebruik de meegeleverde metrische schroeven (M5x40mm) om het 
krukje vast te schroeven, niet te strak (vast is vast) Draai de voorplaat weer op z’n plaats. 
11. Controleer het draaikiepraam m.b.v. de raamkruk op de juiste werking van het beslag. 
• Indien nodig het raam verder afstellen. Let hierbij vooral op de juiste werking van de anti 
foutbediening. Het raam mag m.b.v. de raamkruk alleen in gesloten stand bediend worden. 
 
LET OP: Het systeem heeft af fabriek reeds de juiste instellingen. 
 
 


