Montagehandleiding Uitvalschermen  Onlinezonneschermen.nl
1. Montage op de muur
1.1 Aftekenen van de gaten
Bij het monteren van het scherm moete de cassette zowel horizontaal als verticaal waterpas staan. Zij dienen in
één lijn op de muur geplaatst te worden. Bij ongelijke stand van de muursteunen zal het scherm niet goed
functioneren.
Teken de boorgaten van de cassette (A) zorgvuldig af op de muur. Zorg ervoor dat de bovenste montagegaten
in het midden van een steen zitten.
1.2 Boren van de gaten
Boor de montagegaten. Ons advies is te boren met een 14 mm steenboor als het een muur van beton of steen
betreft. Gebruik bijpassende pluggen en bouten van een goede kwaliteit. Monteer het scherm op de muur en
draai de bouten in de muursteunen goed vast. Gebruik hiervoor een ratel met verlengstuk.
1.3 Boren van het bedieningsgat
Heeft u wandbediening en wilt u deze binnen aansluiten? Meet dan de plaats van het bedieningsgat
zorgvuldig uit. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur en situatie. Boor met een 10 mm boor naar
binnen. Indien u door de muur boort, is het raadzaam een plankje tegen de binnenzijde van de muur te houden
om beschadigingen van uw muur te voorkomen.
Volg onderstaande stappen voor de montage van het scherm:
1. Houd de cassette (bovenbak) recht tegen de muur en draai nu de schroeven vast./li>
2. Bevestig de armen aan de voorlijst van het uitvalscherm. Houd de armen recht tegen de muur en teken
de onderste de gaten af.
3. Boor de afgetekende gaten en doe de pluggen in de gaten.
4. Houd de armen recht tegen de muur en draai de schroeven vast.
5. Maak de bandjes om de armen los (let op: de armen staan onder veerspanning), draai het scherm
volledig uit en boor de bovenste gaten van de armen en zet deze vast.

2. Elektrisch wandbediening
2.1 Aansluiten van de wandbediening
1. Controleer de positie van de motor (links of rechts) van buitenaf gezien!
2. Als u de bediening binnen heeft, voert u eerst de kabel door het gat in de muur dat u eerder heeft
geboord.
3. Sluit het 4aderig snoer van de motor en het3 aderig snoer met stekker aan volgens onderstaand
schema.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Het scherm is nu aangesloten. Voordat u verdergaat met de installatie, controleert u eerst of het scherm
zich correct uitrolt.

TIP! Kitten van het gat
Bij een elektriciteitsdraad naar binnen raden wij aan het gat waardoor het draad naar binnen gaat dicht te
kitten. Dit om te voorkomen dat er vocht naar binnen loopt. Let op! Doe dit zowel binnen als buiten.

