MONTAGE HANDLEIDING AANSLUITEN BUITENBAND opwinder.
Lees 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 het product! Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd.
De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld.

Aansluiten band opwinder.
1. Bepaal waar de bandopwinder moet
komen te zitten en zet deze vast op de
muur. En laat het zonwering zakken

Doe dit rustig het zonwering wordt nog niet geremd.

2. Begeleid het band naar de bandopwinder
en zorg dat het band maximaal 25 cm
voorbij de bandopwinder zit, knip de rest
af.

Aanwijzing: Zorg ervoor dat het band
niet gedraaid zit.

3. Vouw het uiteinde dubbel en knip dit in, in
de lengte van het band.

Aanwijzing: Hier komt het schroefje in
te zitten wat nu nog in de rol / spoel van de
bandopwinder zit

4. Voer het band onder het plaatje over de 2
cilinders naar achteren.

Aanwijzing: Zorg dat het band niet
gedraaid zit

5. Draai de rol / spoel op totdat deze niet
verder kan. (Zet hierbij niet te veel kracht)
De veer zal hierdoor op spanning gezet
worden.

Aanwijzing: Zorg dat het schroefje al in
het band zit om makkelijk het band vast te
zetten op de rol

6. Zet het schroefje weer op de oude plaats
om het band aan de rol / spoel te
bevestigen. Laat de spoel nu rustig op
spanning komen

Aanwijzing: begeleid de band zodat er niet
in een keer alle spanning op staat.

Controleer van de zonwering
7. Doe het zonwering omhoog. Doe dit rustig
door zachtjes aan het band te trekken. De
zonwering moet nu zonder haperen
omhoog gaan.

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

8. Laat het zonwering zakken. Doe dit door
het band te laten vieren. De zonwering
moet nu zonder haperen naar beneden
gaan.
Een rolluik moet volledig zakken en alle
lichtsleuven moeten dicht vallen.

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

