MONTAGE HANDLEIDING AANSLUITEN WANDSCHAKELAAR.
Leest u a.u.b. deze handleiding aandachtig door.
Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de handleiding vallen niet onder de
garantie. Bewaar deze handleiding goed.

Aansluiten Op- of inbouw wandschakelaar.

1. Haal de knop van de schakelaar af en
bepaal (bij de opbouwschakelaar)
waar de schakelaar moet komen te
zitten.
2. Zet deze door middel van schroeven
vast op de muur.

3. Sluit de kabels aan
volgens de
schematische tekening
en foto.

Aanwijzing:

Indien
foute draairichting wissel de bruine en
zwarte motordraad om. Dit zijn de
stuurkabels.

Aansluiten Inis Uno Somfy

De Inis Uno sluit u aan volgens onderstaande foto.

-

De stuurdraden Zwart en bruin van de motor sluit u aan op de buitenste schroeven.
De bruine draad van de voeding (stekker) sluit u aan op de middelste schroef.
De blauwe draad van de motor en van de voeding (stekker) worden d.m.v. een kroonsteen
met elkaar verbonden.
De geel/groene draad van de motor en van de voeding (stekker) worden d.m.v. een
kroonsteen met elkaar verbonden.

Aanwijzing: Indien foute draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad om. Dit zijn de stuurkabels.

Controle onder afstelling
4. Test de zonwering, let erop bij het neergaan dat de zonwering zonder haperingen zakt.
Bij haperingen controleer waar op de zonwering blijft hangen. Draai niet door dit kan
ernstige schade tot gevolg hebben.

5. Kijk en luister goed of de zonwering ook afslaat op het onderste punt.

OPGELET
De zonwering mag niet te ver naar beneden gaan dit kan schade opleveren aan het rolluik.
HIEROP ZIT GEEN GARANTIE!!

Controle boven afstelling
6. Doe de zonwering nu omhoog, dit moet ook zonder haperingen gebeuren. Bij haperingen
controleer waarop de zonwering hapert.

7. Let erop dat de zonwering op het bovenste punt afslaat. De motor mag niet doorlopen.
(brommen).

OPGELET
De zonwering mag niet te ver omhoog gaan dit kan schade opleveren aan de zonwering.
HIEROP ZIT GEEN GARANTIE!!

Aanwijzing: Heeft u een zonwering met een motor die is
uitgerust met draaistiften en is de boven of onderafstelling niet juist.
Kijk dan op de site bij http://www.rolluiken-discount.nl/brochures/
afstellen boven en onder positie met draaistiften .
Aanwijzing: Al onze schakelaars hebben een verend 0-punt en
dienen dus vast gehouden te worden, bij loslaten van de schakelaar

zal uw zonwering stoppen. Het terugveren van uw schakelaar is
gedaan om de levensduur van uw zonwering te vergroten!

