Montagevoorschrift Serreoverkapping Veranda Serrano ®
Lees eerst dit voorschrift geheel door.
Benodigd gereedschap: Schroefmachine, potlood, inbusset, rolmeter,
schroevedraaier, kniptang.
Let op!! De koorden zijn reeds geplaatst; na montage Serrano niet direkt naar
beneden laten. De koorden dienen eerst op spanning gebracht te worden.
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Monteren:
❏ Meet de lengte van de Serrano
❏ Meet de Serrano uit op het serredak en zet op de buitenkanten
potloodstreepjes.
❏ Monteer de voeten op het serredak. Wij adviseren de bovenste op
ongeveer 10 cm van de bak te plaatsen en onderin ook op
ongeveer 10 cm van onderkant geleiderprofiel. (foto 1)
❏ Afhankelijk van de uitval is een derde voet voor het midden
bijgeleverd.
❏ De buitenkant van de voeten dienen 8 mm naar binnen geplaatst
te worden ten opzichte van buitenkant geleiders. (foto 2)
❏ Zorg ervoor dat de opstaande kanten van de voeten naar boven
gericht zijn. (foto 3)
❏ Schuif de steunen in de geleiders en zorg ervoor dat de diagonale
zijden naar beneden gericht zijn en schuif de steunen ter hoogte
van voeten. Draai de inbusbouten nog niet vast. (foto 4)
❏ Plaats nu de geleiders en schuif de kapschotten in de geleiders.
(foto 5)
❏ Zet de geleiders haaks en draai alle bouten vast.
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Spannen van de koorden:
(Laat de Serrano niet naar beneden lopen!)
❏ Schuif de keerwielblokken op de onderkant van de geleiders (deze
worden niet vastgezet). (foto 6)
❏ Demonteer de deksel van de onderlijst met behulp van een platte
schroevedraaier.
❏ Haal de koorden los van de koordklemblokken. (foto 7)
❏ Breng de lussen die aan de buitenkanten van de onderlijst zitten
over de keerwielen onderaan de geleiders.
❏ Trek nu de koorden op grote spanning en plaats de koorden weer
in de koordklemblokken.
❏ Laat nu de Serrano uitlopen.
(Zie handleiding verpakt bij de schakelaar.)
❏ Controleer de werking en verhoog of verlaag eventueel de
veerspanning en zet koorden vast.
❏ Plaats de deksel weer op de onderlijst.
Tussenrol:
❏ Bij een grote uitval wordt een tussenrol bijgeleverd. Schuif dan
eerst de steunen voor de tussenrol in de geleiders waartussen de
tussenrol geplaatst dient te worden. (foto 8)
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Verstelbare bocht:
❏ Bij een uitvoering met verstelbare bocht dienen de geleiders ter
plaatse op maat gemaakt te worden.
❏ Plaats de voeten op dezelfde wijze als bij een enkelvoudige
uitvoering. Dit dient ook voor het vertikale deel te gebeuren.
❏ Plaats aan één zijde de 2 bijgeleverde proefstukjes en zet een
bocht daartussen.
❏ Zet de verstelbare bocht in de juiste hoek en zorg ervoor dat aan
beide zijden van de bocht het uitschuifgedeelte gelijk is. (foto 9)
❏ Bepaal de lengte van de geleiders en zaag deze op maat.
❏ Plaats de Serrano op dezelfde wijze als bij een enkelvoudige
uitvoering.
❏ Tussen de bochten wordt een tussenrol geplaatst de lagers hiervoor zijn verwerkt in de bochten.
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Spannen van de koorden:
(Laat de Serrano niet naar beneden lopen!)
❏ Serrano met bocht op dezelfde wijze spannen als enkelvoudige
uitvoering.
❏ Laat het koord over de buitenste wieltjes van de bochten naar
beneden lopen en over de binnenste wieltjes naar omhoog.
(foto 10)
Koppeluitvoering:
❏ Bij de koppeluitvoering worden twee of meer afzonderlijke
componenten geleverd die door middel van een stalen pen met
elkaar verbonden worden. In het midden wordt een dubbele
geleider geplaatst. Montage en spannen geschiedt op dezelfde
wijze als enkelvoudige of bocht uitvoering.
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