MONTAGE HANDLEIDING AANSLUITEN BANDWINDWERK.
Leest u a.u.b. deze handleiding aandachtig door. Schade ontstaan door het niet in
acht nemen van de handleiding vallen niet onder de garantie. Bewaar deze
handleiding goed.

Dit product werd door een vakkundig bedrijf voor zonweringstechniek geleverd.
Breng zelf geen veranderingen aan op het product! Een veilige werking is dan niet meer
gegarandeerd.
De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld.

Aansluiten windwerk band.
1. Bepaal waar het bandwindwerk moet
komen te zitten .

Aanwijzing: Er zijn 2 openingen waar
de band het windwerk in kan komen

2. Heeft u een nieuw zonwering, maak de
lamellen los (aan de buitenzijde) en laat de
zonwering naar beneden zakken.
Doe dit rustig de zonwering wordt nog niet
geremd.

3. Indien u de windwerk vervangt laat de
zonwering zakken en haal de band los.

4. Maak het windwerk open. Zorg dat de
band niet langer is dan 25 cm voorbij het
windwerk. Knip het overige af.

Aanwijzing: Zorg ervoor dat de band
niet gedraaid zit

5. Voer de band door de stalen band
geleiders / opening met de 2 cilinders.

Aanwijzing: Er zijn 2 openingen waar
de band het windwerk in kan komen

6. Haal de kunststof spoel uit het windwerk
en draai deze om. Voor de band door de
spoel en zet een knoop op het uiteinde.
Zorg ervoor dat het uiteinde volledig in de
spoel zit.

Aanwijzing: Controleer of de band goed
vast zit.

7. Plaats de spoel en bandgeleider terug en
sluit het bandwindwerk.
8. Schroef nu het bandwindwerk definitief
vast.

Aanwijzing: het windwerk is klaar voor
gebruik

Controleer van de zonwering
9. Doe de zonwering omhoog. Doe dit rustig
door zachtjes aan de slinger te draaien. De
zonwering moet nu zonder haperen naar
omhoog lopen.
Draai de zonwering niet te strak op in de kast!

Aanwijzing: Hapert de zonwering
controleer waar deze op blijft hangen.

10. Laat de zonwering zakken. Doe dit door de
andere kant op te draaien met de slinger.
De zonwering moet nu zonder haperen
naar beneden gaan.
Een rolluik moet volledig zakken en alle
lichtsleuven moeten dicht vallen..
Aanwijzing: Hapert het zonwering
controleer waar deze op blijft hangen.

