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Afstellen eindpositie met doekcorrectie

Start met het aansluiten van het afstelkastje (foto 1) door middel van de 
lasklemmen. Dit doet u door de kleuren bij elkaar te verbinden middels de 
lasklemmen. (foto 2)

Stap 1

Open het zonnescherm door op de down knop te drukken (foto 1) tot de stand 
waarbij het doek op spanning blijft door de armen. 

Stap 2

Druk op de groene knop om de eindpositie te bevestigen. (foto 1)

Stap 3

Let op dat het doek altijd van onderaf loopt. Zorg dat de armen niet teveel spanning hebben. (armen moeten in open positie nog een beetje 
gebogen zijn zie foto 3)

Sluit nu het zonnescherm door op de “up” toets te drukken. (de bovenafstelling hoeft niet te worden ingesteld)

Stap 4

Haal nu het afstelkastje los.

Stap 5

1

Laat het zonnescherm dichtlopen tegen de aluminium achterplaat. Het zonnescherm is nu afgesteld.

Nu kunt u de wandschakelaar plaatsen.

Stap 6
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V1

Op de afbeelding rechts is het aansluitschema aangegeven.

Stap 7

Controleer middels de schakelaar of u de draden goed heeft aangesloten. Dus 
pijltje omlaag zonnescherm loopt uit, pijltje omhoog zonnescherm loopt in.

Stap 8

Het zonnescherm zal nu goed moeten werken. Loopt het zonnescherm verkeerd om? Wissel dan de bruine en zwarte draad om.
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V1

Terugplaatsen naar fabrieksinstellingen

Met behulp van de lasklemmen sluit u het afstelkastje aan. Dit doet u door middel 
van kleur bij kleur te doen.

Stap 1

Open het zonnescherm door op de down button te drukken.  

TIP: Lees eerst stap 3 t/m stap 5 voordat u aan deze stappen begint!

Stap 2

Druk nu 5x tegelijk op de up en stop toets. 

Stap 3

Sluit binnen 5 seconden het zonnescherm door op de “up” toets te drukken. 

Stap 4

2

Het zonnescherm is nu weer terugplaatsen naar fabrieksinstellingen en kan opnieuw geprogrammeerd worden.

Druk nu 5x tegelijk op de “down” en “stop” toets. 

Stap 5

Mogelijke storingen of problemen die voor kunnen komen tijdens het programmeren 

Het doek kan verkeerd om opgerold zitten. Dit wil zeggen dat de eindafstelling niet goed is gegaan en dat het doek van boven afrolt. Laat het zonnescherm volledig terug 
lopen zodat het doek weer van onderaf afrolt.   

Het zonnescherm sluit niet goed

De eindpositie is niet goed bevestigd. U dient het zonnescherm opnieuw af te stellen. Hiervoor kunt u het zonnescherm het beste eerst terugzetten naar de 
fabrieksinstellingen. 

Het zonnescherm stopt niet op de gewenste eindpositie


