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Aftekenen van de gaten

Stap 1
Bij het monteren van het zonnescherm moeten de twee muursteunen zowel
horizontaal als verticaal waterpas staan

Stap 2
De muursteunen dienen in een lijn op de muur geplaatst te worden.

Stap 3
Bij ongelijke stand van de muursteunen zullen de armen ongelijk hangen waardoor
het zonnescherm niet goed zal functioneren.

Stap 4
Teken de boorgaten van de muursteunen zorgvuldig af op de muur volgens het
hierlangs beschreven principe. Zorg ervoor dat de bovenste montagegaten in het
midden van hele stenen zitten.

X = Breedte van het scherm.
Y = Kozijnhoogte plus minimaal 300 mm.
A = Muursteunen.

Boren van de montagegaten

Stap 1
Gebruik de bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor uw muur. Monteer het scherm op de muur en draai de bouten in de muursteunen stevig aan.

Boren van het gat voor de motorsnoer

Stap 1
Wanneer u een zonnescherm met wandschakeling heeft gekozen dient u met zorgvuldigheid te meten waar het gat voor de motorsnoer moet komen. Dit is
afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur m.b.t. waar u de wandschakelaar wil plaatsen. Voor de motorsnoer dient u een gat te boren met een 10 mm boor.
Indien u door de muur boort is het raadzaam een plankje tegen de binnenzijde van de muur te houden om zo beschadigingen te minimaliseren.

Montage met verlengde muursteunen

Stap 1
Indien er minder dan 5 rijen volle stenen boven de montageplaats zitten, adviseren
we met verlengde muursteunen te werken. Deze verdelen de krachten over de
muur.

De verlengde meursteunen dient u zelf op te boren.
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Montage met verlengde muursteunen

Stap 2
Teken de positie van de muursteunen uit op de muur volgens maat X en Y. De
muursteunen zorgen er voor dat het gewicht van het zonnescherm verdeeld word.
Zorg ervoor dat de montagegaten in het midden van een steen zitten.

Stap 3
Bevestig de verlengde muursteunen tegen de muur.

Stap 4
Monteer het zonnescherm zo hoog mogelijk aan de verlengde muursteunen, doe
dit met 2 bouten per verlengde muursteun.

Stap 5
De montage van het zonnescherm aan de verlengde muursteunen is nu klaar.

Afstellen hellingshoek

Stap 1
Draai voor het afstellen de moer bij nummer 1 lichtjes los. Door de bout bij
nummer 2 te draaien stelt u de voorlijst omhoog of naar beneden.

Stap 2
Wanneer u het zonnescherm omhoog afstelt dient u de arm goed te ondersteunen.

Stap 3
Herhaal dit ook aan de andere zijde en zorg ervoor dat de voorlijst recht hangt.

Stap 4
Wanneer het zonnescherm recht hangt draait u de moer bij nummer 1 goed vast.

Verplaatsen voorlijstbevestiging

Bij een zeer flauwe hellingshoek kan de voorlijst tegen de kap aan lopen, dit is af te stellen door onderstaande stappen te volgen.

Stap 1
Draai het zonnescherm uit en zorg ervoor dat het doek slap hangt.

Stap 2
Draai van de voorlijst bout nr. 2 en nr. 3 aan beide zijden los, en schuif de
voorlijstbevestiging iets omhoog. Draai vervolgens bout nr. 2 en nr. 3 weer aan.
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Verplaatsen voorlijstbevestiging

Het is aan te raden om een potloodstreepje te plaatsen bij de originele positie van bout nr. 2 en nr. 3.

Stap 3
Draai het zonnescherm nu weer in en herhaal indien nodig.

Als één van de armen de muur raakt kunt u de voorlijstbevestiging enkele millimeters naar buiten plaatsen volgens bovenstaande procedure.

Als u de bouten van de voorlijstbevestiging losdraait dient het scherm volledig uitgedraaid te zijn. Dit i.v.m. de hoge veerspanning van de armen.
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