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JVS Ritsscreen LHTF geleider
VOORBEREIDING

BENODIGDHEDEN

STAP 1

Producten uitpakken en controleren
Haal de producten uit de verpakking en controleer op eventuele beschadigingen.
Aanwijzing: Indien er beschadigingen zijn, maak dan vóór het monteren een duidelijke foto van de beschadigingen.

STAP 2

Screengeleiders voorbereiden
1

Boor circa 100 mm van de onder- en bovenzijde een gat van 6 mm in de lip van de geleider.

2.1

2.1

Aanwijzing: Bij een hoger screen dient u meer gaten te boren. (Ongeveer om de 500 mm.)

STAP 3

3

Screenkast voorbereiden
Verwijder, indien aanwezig, de stukjes screengeleider ter bescherming van de “pootjes” van de
zijkappen.
Let op! De pootjes zijn zeer breekbaar. Hierop zit geen garantie.
Zie voorbeeld bij afbeelding

3

STAP 4

Doorvoer naar binnen voorbereiden
1

Bepaal met behulp van de geleider de positie van de doorvoer naar binnen.

2

Boor het gat, voor de doorvoer, met een boor van 10 mm.

De handleiding gaat verder op de volgende pagina.
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MONTAGE

Let op! De pootjes zijn zeer breekbaar. Hierop zit geen garantie.

STAP 5

Screen plaatsen
1

Schuif de geleiders over de pootjes van de screenkap.

2

Til de screen, inclusief de geleiders, tegelijkertijd op en houdt deze op de gewenste hoogte op de
muur of het kozijn.

3

Controleer de diagonalen van uw screen. Deze dienen aan beiden zijden gelijk te zijn.

4

Markeer de gaten en boor, indien nodig, de bevestigingspunten in de muur.

5

Zorg ervoor dat de motorkabel door de doorvoer geleid wordt.

6

Bevestig uw screen door deze vast te schroeven.

7

De screenkast staat nu los op de geleiders. Zet deze vast bij grotere en bredere screens.

5.3

Aanwijzing: Voor het vastzetten van de kast verwijderd u de voorkap van het screen en zorgt u ervoor dat het screen op de onderste positie
staat. Vervolgens zet u de achterkap van het screen vast met een schroef. Zorg ervoor dat deze schroef in zijn geheel verzonken is, om
eventuele beschadigingen aan het doek te voorkomen.

STAP 6

Doek in de geleiders plaatsen
1

6.1

Voer het stukje screendoek met ritssluiting, dat uit de onderlijst steekt, door aan de
bovenkant van de kunststof inlage.

U bent nu klaar met het monteren van uw product. Op de volgende pagina’s vindt u handige aanvullende handleidingen.
Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!
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JVS Ritsscreen LHTF geleider
AANVULLENDE HANDLEIDINGEN

AANVULLENDE HANDLEIDING 1

Bediening installeren
Voor het aansluiten van de bediening of het aanmelden van de afstandsbediening, kunt u gebruik maken van de andere handleidingen op onze website.

AANVULLENDE HANDLEIDING 2

Montage video's
Op het YouTube-kanaal van JVS Zonwering kunt u zowel productinformatie als eenvoudige montage instructies vinden, die stap voor stap uitgelegd
worden. Dit betekent dat zowel beginnende als ervaren klussers onze instructies gemakkelijk kunnen volgen. Onze video’s bevatten handgeschreven
ondertiteling en hebben 4K kwaliteit, zodat u zelfs de kleinste details niet hoeft te missen.
Het YouTube-kanaal van JVS Zonwering is te bezoeken via: https://www.youtube.com/JVSZonwering

AANVULLENDE HANDLEIDING 3

QR-codes
Om gemakkelijk en snel de door u gewenste informatie te bekijken kunt u onderstaande QR-codes scannen. Dit kan met de camera
van uw mobiele telefoon of tablet. Na het scannen wordt automatisch de juiste website geopend.

Bekijk alle handleidingen

v1.0

Bekijk ons YouTube kanaal

Neem contact met ons op
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PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEMOPLOSSING 1

Screen rolt scheef op of de rits wordt uit de geleider getrokken
Oorzaak Het screen hangt niet recht
Om zeker te zijn dat uw screen recht hangt meet u de diagonalen. (Bovenkant kast naar schuin onderkant
geleider.) De beide diagonale dienen gelijk te zijn.
Zijn de diagonalen ongelijk? Dan kunt u deze bijstellen door de geleiders te laten zakken of stijgen.

PROBLEEMOPLOSSING 2

Afstandsbediening reageert niet op het screen
Oorzaak: De afstandsbediening is niet juist aangemeld
Volg de handleiding voor het aanmelden van een afstandsbediening.

Aanwijzing: De afstandsbediening dient, vóór uitvoer van de stappen, volledig gereset te worden.

Staat uw probleem hier niet tussen?
Neem dan gerust contact met ons op.
Onze deskundige medewerkers staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.
E-mail: info@jvszonwering.nl
Telefoon: +31 (0) 486 850 119
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MONTAGE HANDLEIDING JVS RITSSCREEN LHTF GELEIDER
Deze handleiding is een uitgave van JVS Zonwering B.V.
SCHRIFT
Binnendienst, JVS Zonwering B.V.
VORMGEVING EN FOTOGRAFIE
Marketing, JVS Zonwering B.V.
WEBSITE
www.jvszonwering.nl
CONTACT
info@jvszonwering.nl
© 2022
Niets uit deze handleiding mag voor commerciële doeleinden worden overgenomen, verveelvoudigd, bewerkt of op welke wijze dan ook openbaar
gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVS Zonwering BV. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele
onjuistheden of schade door onjuist handelen.
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