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De handleiding gaat verder op de volgende pagina.

Producten uitpakken en controleren
Haal de producten uit de verpakking en controleer op eventuele beschadigingen.

STAP 1

Aanwijzing: Indien er beschadigingen zijn, maak dan vóór het monteren een duidelijke foto van de beschadigingen.
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Steunsetenafdichtdoppen
Afdekkapvoorkant
Rubberafdichtmiddel
Luxline400armen
Draagrol
Eindlagervanderol
Led-verlichtingssetmetelektrische transformator
(indienervoor led-verlichting isgekozen)
Motorenkoppeling

BENODIGDHEDEN

JVS Zonnescherm Salou
VOORBEREIDING
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De handleiding gaat verder op de volgende pagina.

JVS Zonnescherm Salou
VOORBEREIDING

Bestudeer onderstaande (minimale) afmetingen, zodat u zeker weet dat uw zonnescherm gemonteerd kan worden.

Overzicht afmetingen
STAP 2
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JVS Zonnescherm Salou
MONTAGE

Zorg voor de juiste afstand tussen de twee beugels. De juiste afstand is de totale breedte minus 90 mm.

Bevestig de montagesteunen.

Bevestig de steunen met de SmartFix nivelleersystemen.
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Montage van de beugels
STAP 3

max.30mm

De handleiding gaat verder op de volgende pagina.

Plafondmontage

Wandmontage2
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Beugel voor wand- of plafondmontage
STAP 4
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max.30mm
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JVS Pergola Zonnescherm Salou
MONTAGE

Bevestig de cassette aan de zijbeugel.

Hang de cassette met twee personen tegelijk op.

Klik de cassette van het zonnescherm vast in op de beugels.
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Hang de cassette op
STAP 5

Aanwijzing! Bij het uitvoeren van deze handeling rekening mee dat de cassette iets wordt opgetild om de montageclip uit zijn
ondersteunende functie te halen.

Let op! Wees voorzichtig bij het los maken van de cassette. Wanneer deze niet aan de houder bevestigd is kan deze vallen.

STAP 6

Cassette uit de houder halen.

De handleiding gaat verder op de volgende pagina.

Alleen nodig wanneer u het zonnescherm uit de onhangbeugels wenst te halen.
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JVS Zonnescherm Salou
MONTAGE

Draai met een M-10 inbussleutel de schroeven vast zoals weer is gegeven op de afbeelding,
zodat de cassette aan de zijbeugel wordt bevestigd.

Draai met een M-10 inbussleutel de voorste schroeven zoals weergegeven in de afbeelding.

Cassette aan zijbeugel bevestigen
STAP 7

Aanwijzing! Wees voorzichtig bij het los maken van de cassette. Wanneer deze niet aan de houder bevestigd is kan deze vallen.

De kanteling en uitlijning van de armen aanpassen (indien nodig)
STAP 8

De handleiding gaat verder op de volgende pagina.

Dek de openingen af met een afdichtdop.

Let op ! Draai de schroeven de eerste paar slagen met de hand aan, zodat de moer niet verkeerd wordt ingebracht.

STAP 9

Afdichtdop plaatsen
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JVS Zonnescherm Salou
AANVULLENDE HANDLEIDINGEN

QR-codes
Om gemakkelijk en snel de door u gewenste informatie te bekijken kunt u onderstaande QR-codes scannen. Dit kan met de camera
van uw mobiele telefoon of tablet. Na het scannen wordt automatisch de juiste website geopend.

AANVULLENDE HANDLEIDING 2

Bekijk alle handleidingen Bekijk ons YouTube kanaal Neem contact met ons op

Montage video's
Op het YouTube-kanaal van JVS Zonwering kunt u zowel productinformatie als eenvoudige montage instructies vinden, die stap voor stap uitgelegd
worden. Dit betekent dat zowel beginnende als ervaren klussers onze instructies gemakkelijk kunnen volgen. Onze video’s bevatten handgeschreven
ondertiteling en hebben 4K kwaliteit, zodat u zelfs de kleinste details niet hoeft te missen.

Het YouTube-kanaal van JVS Zonwering is te bezoeken via: https://www.youtube.com/JVSZonwering

AANVULLENDE HANDLEIDING 1
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Niets uit deze handleiding mag voor commerciële doeleinden worden overgenomen, verveelvoudigd, bewerkt of op welke wijze dan ook openbaar
gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVS Zonwering BV. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele
onjuistheden of schade door onjuist handelen.

CONTACT

info@jvszonwering.nl

WEBSITE

www.jvszonwering.nl

VORMGEVING EN FOTOGRAFIE

Marketing, JVS Zonwering B.V.

SCHRIFT

JVS Zonwering B.V.

MONTAGE HANDLEIDING JVS PERGOLA ZONWERING SALOU

Deze handleiding is een uitgave van JVS Zonwering B.V.
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