Montagevoorschrift Uitvalscherm type Cassette ®
Lees eerst dit voorschrift geheel door.
Benodigd gereedschap: Ratel met verlengstuk, dop 10 mm,
dop 11 mm, dop 12 mm, potlood, rolmeter, boormachine,
steenboor 10 mm, schroevedraaier.
Bijgeleverde bouten voldoen aan de CE-norm, doch zijn wij voor de
eventueel uit het gebruik voortvloeiende schade niet verantwoordelijk.
Monteren:
❏ Ontdoe het zonnescherm van het plasticfolie en haal de armen los
van het scherm. Bind bij band- of staaldraadbediening een touwtje
om het scherm zodat het niet af kan rollen !

1

Let op !! De windvaste armen staan onder hoge veerspanning.Wees
daarom zeer voorzichtig. De bandjes om de armen mogen NIET worden
doorgesneden !
❏ De volant wordt los bijgeleverd en de pees daarvoor bevindt zich
in de holle voorlijst. (Indien volant besteld.)
❏ Meet de lengte van de zonwering.
❏ Meet het zonnescherm uit op de muur en teken de gaten af van
de montagesteunen (Foto 1) en zorg ervoor dat aan de
bedieningszijde de montagesteun zover mogelijk aan de buitenkant
geplaatst wordt. Let op !! Teken nooit in de voegen.

2

❏ Boor de bevestigingsgaten voor de pluggen in de muur en plaats
de montagesteunen.
❏ Plaats nu het scherm in de montagesteunen en draai de boutjes
aan de onderkant van de montagesteunen vast. (Foto 2)
❏ Bij band- of staaldraadbediening dient u het touwtje om het
scherm door te snijden en de voorlijst voorzichtig laten zakken
om daarna de bediening aan te sluiten.
Let op de lengte van het band of staaldraad!! (± 30 cm onder de
opwinder/windwerk afknippen als scherm in uit positie is).
❏ Plaats de topstukjes in de armprofielen en draai de imbusbouten
aan. (Foto 3) Doe dit niet te vast anders ontstaat aan de voorzijde
een ster.
❏ Schuif de uitvalarmen in de uitsparing in de voorlijst op ca. 10 cm
(indien mogelijk) vanaf de buitenkant (Foto 4). Bij schermen boven
300 ca. 20 cm.
❏ Druk dan de voorlijst zover naar boven dat tussen de bovenkant
van de voorlijst en de kap een minimale kier ontstaat. (Foto 5)
❏ Teken de onderste gaten van de achterarmprofielen af en boor
deze. (Foto 6)
❏ Plaats de pluggen en zet de armen vast.

3

Let op!! Wees ervan overtuigd dat de arm aan de bovenkant goed aan de
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voorlijst vastzit alvorens u de plasticband om de armen doorsnijdt.
(Grote veerspanning !)
❏ Draai het scherm een stukje uit.
Bij uitvoering met elektrische bediening dient u de elektromotor aan te
sluiten/af te stellen. (Zie de handleiding bij de schakelaar.)
❏ Teken de bovenste gaten van de achterarmprofielen af, boor deze
en zet deze vast. (Foto 7) (Teken nooit in de voegen !)
❏ Draai het scherm nu weer in.
❏ Zorg ervoor dat de armen haaks staan t.o.v. het scherm en draai
de armen op de voorlijst vast.
❏ Draai nu het scherm weer uit.

5

Bij uitvoering met vaste armen i.p.v. windvaste armen is de procedure gelijk,
alleen de achterarmprofielen zijn korter. (Foto 8)
Plaatsen volant:
❏ Schuif de pees in de volant en knip deze op ca. 1 cm te smal af
(Foto 9 ) en duw de pees aan.
❏ Schuif de volant voorzichtig in uitsparing van de voorlijst. Plaats
aan beide kanten de afdekplaatjes op de voorlijst.
❏ Draai nu het scherm in.
6

Let op!! Het doek dient altijd onder de rol langs te lopen.
Bedieningen: (band, staaldraad, elektrisch)
Bij een binnenbediening met band of staaldraad dient u aan de
bedieningszijde pal onder het scherm een band of staaldraadwieltje te
plaatsen waarachter het gat naar binnen geboord dient te worden.
Band 23 mm, staaldraad 10 mm.
Aan de binnenzijde loopt het band/staaldraad over eenzelfde wieltje
naar beneden en wordt aangesloten in de opwinder/windwerk.
Bij een buiten-bediening loopt het band/staaldraad direkt achter het
wieltje naar beneden en wordt aangesloten in de opwinder/windwerk.
Bij elektrische bediening kan eventueel op een andere plaats naar
binnen geboord worden (10 mm). En worden de wieltjes niet
gebruikt.
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Montagevoorschrift Uitvalscherm type 65/110 en 50/80
Lees eerst dit voorschrift geheel door.
Benodigd gereedschap: Ratel, ratel met verlengstuk, dop 10 mm,
dop 11 mm, dop 12 mm, potlood, rolmeter, boormachine,
steenboor 10 mm.
Bijgeleverde bouten voldoen aan de CE-norm, doch zijn wij voor de
eventueel uit het gebruik voortvloeiende schade niet verantwoordelijk.
Monteren:
❏ Ontdoe alleen de uiteinden van het zonnescherm van het
plasticfolie zodat de kapsteunen vrij van folie zijn en haal de armen
los van het scherm.

1

Let op!! De windvaste armen staan onder hoge veerspanning.Wees daarom
zeer voorzichtig. De bandjes om de armen mogen NIET worden
doorgesneden !!
❏ De volant wordt los bijgeleverd en de pees daarvoor bevindt zich
in de holle voorlijst (indien volant besteld)
❏ Meet de lengte van de zonwering.
❏ Meet het zonnescherm uit op de muur of houd het zonnescherm
op de muur en teken de gaten af. (foto 1)
(Teken nooit in de voegen !)
❏ Boor de bevestigingsgaten voor de pluggen in de muur en plaats
het scherm. De kapsteunen dienen haaks te staan.
❏ Bij een bediening met oogwindwerk is het erg lastig om de bout in
het bovenste gat te draaien. Daarvoor kunt u ook het kapsteun
demonteren door de schroeven aan de zijkant van het kapsteun
(foto 2) los te draaien en eerst het kapsteun te plaatsen.
❏ Bij bandbediening of staaldraad dient u het folie los te snijden en
de voorlijst voorzichtig laten zakken om daarna de bediening aan
te sluiten.

2

Let op de lengte van het band of staaldraad!! (± 30 cm onder de
opwinder/windwerk afknippen als scherm in uit positie is).
❏ Plaats de topstukjes in de armprofielen en draai de imbusbouten
aan. (foto 3) Doe dit niet te vast anders ontstaat aan de voorzijde
van de arm een ster.
❏ Schuif de uitvalarmen in de uitsparing in de voorlijst op ca. 10 cm
(indien mogelijk) vanaf de buitenkant. (foto 4).
Bij schermen boven 300 ca. 20 cm.
❏ Druk dan de voorlijst zover naar boven dat tussen de bovenkant
van de voorlijst en bovenkap een minimale kier ontstaat. (foto 5)
en teken de onderste gaten van de achterarmprofielen af en boor
deze. (foto 6 )
❏ Plaats de pluggen en zet de armen vast.

3

Let op!! Wees ervan overtuigd dat de arm aan de bovenkant goed aan de
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voorlijst vastzit alvorens u de plasticband om de armen doorsnijdt. (Grote
veerspanning !)
❏

Draai het scherm een stukje uit.

Bij uitvoering met elektrische bediening dient u de elektromotor aan te
sluiten/af te stellen. (Zie de handleiding bij de schakelaar.)
❏ Teken de bovenste gaten van de achterarmprofielen af, boor deze
en zet deze vast. (foto 7) (Teken nooit in de voegen !)
❏ Draai het scherm nu in.
❏ Zorg ervoor dat de armen haaks staan t.o.v. het scherm en draai
de armen op de voorlijst vast.
❏ Draai nu het scherm weer uit.

5

Bij uitvoering met vaste armen i.p.v. windvaste armen is de procedure gelijk,
alleen de achterarmprofielen zijn korter. (foto 8)
Plaatsen volant:
❏ Schuif de pees in de volant en knip deze op ca. 1 cm te smal af
(foto 9) en duw de pees aan.
❏ Schuif de volant voorzichtig in uitsparing v/d voorlijst.
❏ Plaats aan beide kanten de afdekplaatjes op de voorlijst.
❏ Draai nu het scherm in.
6

Let op!! Het doek dient altijd onder de rol langs te lopen.
Bij een binnenbediening met band of staaldraad dient u aan de
bedieningszijde op het kapsteun een band of staaldraadwieltje te
plaatsen waarachter het gat naar binnen geboord dient te worden.
Band 23 mm, staaldraad 10 mm. (foto 10) Aan de binnenzijde loopt het
band/staaldraad over eenzelfde wieltje naar beneden en wordt
aangesloten in de opwinder/windwerk. Bij een buiten-bediening loopt
het band/staaldraad direkt achter het wieltje naar beneden en wordt
aangesloten in de opwinder/windwerk.
Bij elektrische bediening kan eventueel op een andere plaats naar binnen
geboord worden (10 mm), en worden de wieltjes niet gebruikt.
7

10
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Montagevoorschrift Uitvalscherm type Carré ®
Lees eerst dit voorschrift geheel door.
Benodigd gereedschap: Ratel met verlengstuk, dop 10 mm,
dop 11 mm, dop 12 mm, potlood, rolmeter, boormachine,
steenboor 10 mm, schroevedraaier.
Bijgeleverde bouten voldoen aan de CE-norm, doch zijn wij voor de
eventueel uit het gebruik voortvloeiende schade niet verantwoordelijk.
Monteren:
❏ Ontdoe het zonnescherm van het plasticfolie en haal de armen los
van het scherm. Bind bij band- of staaldraadbediening een touwtje
om het scherm zodat het niet af kan rollen !

1

Let op !! De windvaste armen staan onder hoge veerspanning.Wees
daarom zeer voorzichtig. De bandjes om de armen mogen NIET worden
doorgesneden !
❏ De volant wordt los bijgeleverd en de pees daarvoor bevindt zich
in de holle voorlijst. (Indien volant besteld.)
❏ Meet de lengte van de zonwering.
❏ Meet het zonnescherm uit op de muur en teken de gaten af van
de montagesteunen (Foto 1) en zorg ervoor dat aan de
bedieningszijde de montagesteun gelijk met de buitenkant
geplaatst wordt. Let op !! Teken nooit in de voegen.

2

❏ Boor de bevestigingsgaten voor de pluggen in de muur en plaats
de montagesteunen.
❏ Plaats nu het scherm in de montagesteunen en draai de boutjes
aan de onderkant van de montagesteunen vast. (Foto 2)
❏ Bij band- of staaldraadbediening dient u het touwtje om het
scherm door te snijden en de voorlijst voorzichtig laten zakken
om daarna de bediening aan te sluiten.
Let op de lengte van het band of staaldraad!! (± 30 cm onder de
opwinder/windwerk afknippen als scherm in uit positie is).
❏ Plaats de topstukjes in de armprofielen en draai de imbusbouten
aan. (Foto 3) Doe dit niet te vast anders ontstaat
aan de voorzijde een ster.
❏ Schuif de uitvalarmen in de uitsparing in de voorlijst op ca. 10 cm
(indien mogelijk) vanaf de buitenkant (Foto 4). Bij schermen boven
300 ca. 20 cm.
❏ Druk dan de voorlijst zover naar boven dat tussen de
bovenkant van de voorlijst en de kap een minimale kier ontstaat.
(Foto 5) en teken de onderste gaten van de achterarmprofielen af
en boor deze. (Foto 6)
❏ Plaats de pluggen en zet de armen vast.

3

Let op!! Wees ervan overtuigd dat de arm aan de bovenkant goed aan de
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voorlijst vastzit alvorens u de plasticband om de armen doorsnijdt.
(Grote veerspanning !)
❏ Draai het scherm een stukje uit.
Bij uitvoering met elektrische bediening dient u de elektromotor aan te
sluiten/af te stellen. (Zie de handleiding bij de schakelaar.)
❏ Teken de bovenste gaten van de achterarmprofielen af, boor deze
en zet deze vast. (Foto 7) (Teken nooit in de voegen !)
❏ Draai het scherm nu weer in.
❏ Zorg ervoor dat de armen haaks staan t.o.v. het scherm en draai
de armen op de voorlijst vast.
❏ Draai nu het scherm weer uit.

5

Bij uitvoering met vaste armen i.p.v. windvaste armen is de procedure gelijk,
alleen de achterarmprofielen zijn korter. (Foto 8)
Plaatsen volant:
❏ Schuif de pees in de volant en knip deze op ca. 1 cm te smal af
(Foto 9 ) en duw de pees aan.
❏ Schuif de volant voorzichtig in uitsparing van de voorlijst. Plaats
aan beide kanten de afdekplaatjes op de voorlijst.
❏ Draai nu het scherm in.
6

Let op!! Het doek dient altijd boven de rol langs te lopen.
Bedieningen: (band, staaldraad, elektrisch)
Bij een binnenbediening met band of staaldraad dient u aan de
bedieningszijde achter het scherm een gat naar binnen te boren. Band
23 mm, staaldraad 10 mm. Aan de binnenzijde loopt het
band/staaldraad over een wieltje naar beneden en wordt aangesloten
in de opwinder/windwerk.
Bij elektrische bediening kan eventueel op een andere plaats naar
binnen geboord worden (10 mm). En worden de wieltjes niet
gebruikt. Bij een buitenbediening dient u een wieltje pal onder het
scherm te plaatsen waarachter het band/staaldraad naar beneden
loopt alvorens te worden aangesloten in de opwinder/windwerk

9
Rainbow 207 montagevoorschriften 2008

7

8

Montagevoorschrift Uitvalscherm type Kreta ®
Lees eerst dit voorschrift geheel door.
Benodigd gereedschap: Ratel, ratel met verlengstuk, dop 10 mm,
dop 11 mm, dop 12 mm, potlood, rolmeter, boor-machine,
steenboor 10 mm..
Bijgeleverde bouten voldoen aan de CE-norm, doch zijn wij voor de
eventueel uit het gebruik voortvloeiende schade niet verantwoordelijk.
Monteren:
❏ Ontdoe het zonnescherm van het plasticfolie en haal de armen los
van het scherm.
Let op!! De windvaste armen staan onder hoge veerspanning.Wees daarom
zeer voorzichtig.De bandjes om de armen mogen NIET worden
doorgesneden !!
❏ De volant wordt los bijgeleverd en de pees daarvoor bevindt zich
in de holle voorlijst. (Indien volant bijbesteld.)
❏ Meet de lengte van de zonwering.
❏ Meet het zonnescherm uit op de muur of houd het zonnescherm
op de muur en teken de gaten af (Foto 1)
(Teken nooit in de voegen !)
❏ Bij schermen groter dan 3 meter is een middensteun bijgeleverd.
Meet deze in het midden uit op de muur. (Foto 2)
❏ Boor de bevestigingsgaten voor de pluggen in de muur en plaats
het scherm, en draai bij uitvoering met middensteun het boutje
aan de onderkant van de middensteun aan.
❏ Plaats de topstukjes in de armprofielen en draai de imbusbouten
aan. (Foto 3) Doe dit niet te vast, anders ontstaat aan de voorzijde
een ster.
❏ Schuif de uitvalarmen in de uitsparing in de voorlijst op ca. 10 cm
(indien mogelijk) vanaf de buitenkant. (Foto 4)
❏ Druk dan de voorlijst zover naar boven dat de aanslag van de
voorlijst tegen de aanslag van de bovenkap aankomt. (Foto 5)
❏ Teken de onderste gaten van de achterarmprofielen af en boor
deze. (Foto 6)
❏ Plaats de pluggen en zet de armen vast.

1

2

3

Let op!! Wees ervan overtuigd dat de arm aan de bovenkant goed aan de
voorlijst vastzit alvorens u de plasticband om de armen doorsnijdt.
(Grote veerspanning !)
❏ Draai het scherm een stukje uit.
Bij uitvoering met elektrische bediening dient u de elektromotor aan te
sluiten/af te stellen. (Zie de handleiding bij de schakelaar.)
❏ Teken de bovenste gaten van de achterarmprofielen af, boor deze
en zet deze vast. (Foto 7) (Teken nooit in de voegen !)
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❏ Draai het scherm nu weer in.
❏ Zorg ervoor dat de armen haaks staan t.o.v. het scherm en draai
de armen op de voorlijst vast.
❏ Draai nu het scherm weer uit.
Plaatsen volant:
❏ Schuif de pees in de volant en knip deze op ca. 1 cm te smal af
(Foto 8) en duw de pees aan.
❏ Schuif de volant voorzichtig in de uitsparing van de voorlijst.
❏ Plaats aan beide kanten de afdekplaatjes op de voorlijst.
❏ Draai nu het scherm in.

5

Let op!! Het doek dient altijd boven de rol langs te lopen.
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