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CE VERKLARING
&
MONTAGEHANDLEIDING

Zelf monteren is leuk!

Uw online partner in zonwering

Montagehandleiding knikarmscherm “Bonn”
1 Bepaling van de positie van de wandsteunen
De wandsteunen moeten aan de buitenkant gemeten, gelijk zitten met de zijkanten van de schermsteunen. Meet de afstand vanaf de buitenkant van de
linker schermsteun tot eind van de rechter schermsteun. (in geval van de voorbeeldfoto: 355 cm).
Zet nu deze buitenwerkse maat uit op de muur. Met
behulp van één van de wandsteunen kunt u het
gatenpatroon van de wandsteunen overnemen op de
muur. Let op dat beide steunen op dezelfde hoogte
zitten!

2 Gaten boren en wandsteunen monteren
3

6

4

2

5

1

Boor nu de gaten volgens het afgetekende patroon. U
dient minimaal de gaten 3, 6, 4 en 2 te boren (foto).
Gat 5 en 1 kunt u eventueel ook boren, maar deze zijn
niet beslist noodzakelijk. Bevestig de steunen met de
door u gekozen bevestigingsmaterialen en draai de
bouten of moeren aan in de volgorde zoals hiernaast
aangegeven, dit om scheeftrekken van de wandsteunen te voorkomen. Gebruik altijd onderlegringen
tussen de bouten of moeren en de wandsteun!
3 Waterpas zetten van de steunen en nameten
Kijk met behulp van een waterpas of de wandsteunen
waterpas gemonteerd zijn. Meet tevens van buitenkant wandsteun tot
buitenkant wandsteun
of de afstand nog steeds
overeenkomt met de gemeten afstand van de
schermsteunen.

4 Eventueel gat voor motorkabel naar binnen boren
Hebt u gekozen voor een motor in uw scherm, dan
kunt u nu het gat voor de motorkabel naar binnen
boren. De plaats van dit gat kunt u min of meer zelf
bepalen, wij adviseren echter om deze netjes uit het
zicht, achter het scherm te houden.
TIP:

boort u het gat iets schuin omhoog, zodat lekwater geen kans
krijgt om binnen te komen!
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5 Inhangen van het scherm in de wandsteunen
Nu kunt u, met hulp van een tweede monteur, het
scherm in de wandsteunen tillen. Dit kan maar op één
manier en het ingehangen scherm moet naadloos op
de wandsteunen aansluiten. Kijk of de buitenkant van
de schermsteun gelijk zit met de buitenkant van de
wandsteun, zowel links als rechts.
Let op: bij elektrisch bediende schermen dient u voor
het inhangen de motorkabel naar binnen te voeren!

6 Het scherm in de wandsteunen borgen
Schuif de borgbout in de daarvoor bestemde ruimte
van de wandsteun. Let op dat de tussenlegring zich
tussen de kop van de bout en het aluminium bevindt.
Schuif de bout door naar de zijkant. De tussenlegring
moet nu op de schermsteun zitten.
Draai de bout aan totdat deze goed
vast zit en het scherm niet meer uit
de wandsteunen getild kan worden.

7 Motor aansluiten, zijkap demonteren
Sluit de kabel aan op de schakelaar of rechtstreeks
aan een stekker in geval van een afstandbediende
motor, zie Somfy katern. Om de uitvalshoek af te
kunnen stellen, dient u de zijkappen te demonteren.
Gebruik hiervoor een
inbussleutel.
Let op: nog niets aan de
stel- of fixeerbouten doen!

stelbout
fixeerbouten

8 Het scherm een meter laten uitlopen
Draai nu het scherm een meter uit, met de handbediening, schakelaar of handzender. U dient in geval
van elektrische bediening EERST het aansluit- en
afstelproces van Somfy gevolgd te hebben, zie Somfy
handleiding!!!
TIP:

Voor hulp bij het aansluiten en
afstellen van Somfy motoren,
kunt u de Somfy website raadplegen: www.somfy.nl
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9 Bijstellen van de uitvalshoek (1)
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Uw scherm is in de fabriek afgesteld in een standaard
uitvalshoek. Wanneer deze voor u goed is, adviseren
wij u om de stappen voor verstelling over te slaan!
Mocht u toch de uitvalshoek willen bijstellen, begint
u dan met het losdraaien van de fixeerbouten. Draai
ze niet te ver los, maar net genoeg om het scherm
tussen de consoles te kunnen laten draaien. Begin
met de bovenste bout en houdt de afgebeelde
volgorde aan.
10 Bijstellen van de uitvalshoek (2)
Wanneer de fixeerbouten los zijn, kunt u met een
inbussleutel de stelbout naar links of naar rechts
draaien om het scherm resp. hoger of lager te verstellen. Daarbij is het belangrijk dat u deze stelbout
ontlast door lichte tegendruk te geven naar boven,
onder de arm, zie foto. Doet u dit niet, dan komt er
teveel kracht op het stelblok te staan, waar doorheen de stelbout draait en loopt u het risico het
mechanisme te beschadigen!
11 Bijstellen van de uitvalshoek (3)
Leg een waterpas aan de binnenzijde van de voorlijst
om te controleren of u links en rechts dezelfde
hoogte afstelling hebt. Dit is van belang om de
voorlijst netjes tegen de cassette te laten sluiten.
Daarna kunt u de fixeerbouten
weer in omgekeerde volgorde
vastdraaien. Monteer nu de
zijkap weer terug.

12 Doekblokkeerschroef verstellen
U dient de doekblokkeerschroef iets los te draaien in
de voorlijst en deze tot op ongeveer 1 cm van het
doek te schuiven, daarna vastzetten. Dit is om te
voorkomen dat bij wind het doek gaat “wandelen”
door de voorlijst
TIP:

U kunt voordat u de doekblokkeerschroef aandraait, het doek
nog iets naar links of rechts stellen, mocht dit nodig zijn.
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13 Scherm testen, indraaien
U kunt nu het scherm indraaien om te kijken of de
voorlijst goed sluit tegen de cassette. Indien dit niet
het geval is, kunt u de stappen hiervoor herhalen om
het scherm bij te stellen.

Gefeliciteerd!
U hebt succesvol uw zonnescherm gemonteerd! De
kwaliteit van de zonwering-online.be zonwering
garandeert u nog jarenlang plezier van uw aankoop!
Bewaart u deze montagehandleiding goed als naslagwerk voor de toekomst. Wij verwijzen u graag naar de
richtlijnen voor een verantwoord gebruik van uw
zonnescherm in de CE handleiding.
zonwering-online.be wenst u en uw familie veel
plezier met uw zonwering en dankt u voor uw
aankoop!
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