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ZONWERING
Uw specialist

Bovenafstelling

Stap 1
Verwijder de voorkap van de rolluikkast. Dit doet u door de RVS schroefjes aan de
voorzijde te verwijderen.

Stap 2
Stel de bovenafstelling van uw zonweringsmotor af door middel van de onderste
stelstift te draaien.

Gebruik een stelstift of een imbus sleutel van 4mm.

Stap 3
Draait u naar de min dan wordt de bovenafstelling lager.

Pantser of doek wordt minder ver de kast ingetrokken.

Stap 4
Draait u naar de plus dan wordt de bovenafstelling hoger.

Pantser of doek wordt verder de kast ingetrokken.

Onderafstelling

Stap 1
Om de onderafstelling van uw zonweringsmotor af te stellen gebruikt u de bovenste stelstift.

Stap 2
Draait u naar de min dan wordt de onderafstelling hoger.
Voorbereiding doorvoer naar binnen

Pantser of doek stopt eerder.

Stap 3
Draait u naar de plus dan wordt de onderafstelling lager.

Pantser of doek stopt later.
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Onderafstelling

Stap 4
Schroef de voorkap weer vast door middel van de RVS schroefjes.

Handigheidjes tijdens programmeren

Het makkelijker afstellen van uw zonwering
Het afstellen van een zonwering wordt makkelijker door aan de stelstiften te draaien als de wandschakelaar of afstandsbediening in de stand omhoog of omlaag staat.
(Afhankelijk van of u de boven- of onderafstelling wilt afstellen).
Het makkelijker afstellen van de onderafstelling
De onderafstelling kunt u ook afstellen door het pantser te laten zakken, de bladveren los te maken en de motor af te laten draaien totdat deze weer automatisch
afslaat, u heeft nu de onderpositie gevonden. U mag vervolgens de bladveren weer bevestigen. De boven positie moet ten alle tijden nog afgesteld of gecontroleerd
worden.
Hoort u een bromgeluid?
Bij het afstellen en vervolgens bereiken van de bovenpositie mag de motor niet blijven brommen, blijft de motor brommen dan staat deze te hoog afgesteld.
Thermische beveiliging van de motor
Al onze motoren zijn thermisch beveiligd, dit houdt in dat bij veelvuldig gebruik de motor kan stoppen en thermisch uit kan vallen. Wees niet ongerust, na een kwartier
wachten zal de motor het gewoon weer doen.

Voorbereiding doorvoer naar binnen
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