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Bestudeer onderstaande (minimale) afmetingen, zodat u zeker weet dat uw Corfu zonnescherm gemonteerd kan worden.

Overzicht afmetingen
STAP 2

De handleiding gaat verder op de volgende pagina.

Producten uitpakken en controleren
Haal de producten uit de verpakking en controleer op eventuele beschadigingen.

STAP 1

Aanwijzing: Indien er beschadigingen zijn, maak dan vóór het monteren een duidelijke foto van de beschadigingen.

Aanwijzing: Eventuele volant & bijbehorende pees bevinden zich in de holle voorlijst.

Let op! Ontdoe alleen de uiteinden van het zonnescherm van de plasticfolie, zodat de kapsteunen vrij zijn van folie.

BENODIGDHEDEN

JVS Zonnescherm Corfu
VOORBEREIDING
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JVS Zonnescherm Corfu
MONTAGE

Meet het zonnescherm uit op de muur.

Teken de montagesteunen af op de muur

Boor de bevestigingsgaten voor de pluggen in de muur.

Plaats de montagesteunen
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3.2 3.4

Aanwijzing: Op de achterzijde is de hartmaat van de armen aangegeven. Plaats daar de 1e en 2e montagesteun. De 3e montagesteun dient in
het midden uitgelijnd te worden.

Montagesteunen plaatsen
STAP 3

Plaats het zonnescherm op de steunen.

Plaats de spie met draadeind in de montage steun.

Plaats het afdekkapje.

Plaats de borgbouten.

Herhaal stap 4.2 t/m 4.4 voor alle montagesteunen.

Ga verder met de stappen op de volgende pagina.

4.2 4.3 4.4

Let op! De ronding van het afdekkapje dient aan de bovenzijde geplaatst te worden, anders kan het scherm uit de steunen vallen.

Let op! Het doek dient altijd onder de rol langs te lopen.
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Zonnescherm plaatsen
STAP 4

De handleiding gaat verder op de volgende pagina.
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MONTAGE

Draai, voor het afstellen van de hellingshoek, de moer (nr 1) geheel los.

Draai, voor het verhogen of verlagen van de voorlijst, de imbusbout (nr 2) links- of rechtsom.

Herhaal bovenstaande stappen aan beiden zijden van het zonnescherm.

Plaats de moer terug in draai deze vast.

Draai de borgbout van beiden knikarmen vast.
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Hellingshoek afstellen
STAP 5

5.1 5.4 5.2 5.5

Let op! Wanneer er tussen de linker- en rechterkant een verschil ontstaat van meer dan 30 cm, dient u eerst de andere zijde gelijk af te
stellen vóórdat u de voorlijst afstelt.

Let op! Bij het omhoogdraaien dient u de arm te ondersteunen.

Aanwijzing: Zorg ervoor dat de bout bij stap 2 haaks op de binnenkant van de armverbinding staat.

U bent nu klaar met het monteren van uw product. Vanaf pagina 7 vindt u handige aanvullende handleidingen.
Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!

Voor het monteren van een eventuele volant vervolgt u de handleiding op de volgende pagina.

Draai het zonnescherm uit.

Draai aan de linker- en rechterkant van de voorlijst de bouten aan.

4.8

Aanwijzing: De bouten bij stap 8 vindt u aan het uiteinde van de knikarmen aan de kant van de voorlijst. (Voorlijstbevestiging.)
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Zonnescherm plaatsen
STAP 4 - VERVOLG
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Draai het scherm uit.

Schuif de pees in de volant.

Knip de pees ± 1 cm te smal af.

Duw de pees aan.

Schuif de volant voorzichtig in de voorlijst.

Plaats, aan beiden zijden, de afdekplaatjes op de voorlijst.

Draai het scherm in.

6.2 6.4
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Volant plaatsen
STAP 6 - OPTIONEEL

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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AANVULLENDE HANDLEIDINGEN

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.

AANVULLENDE HANDLEIDING 2

Bekijk alle handleidingen Bekijk ons YouTube kanaal Neem contact met ons op

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 1
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Staat uw probleem hier niet tussen?

Onze deskundige medewerkers staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

E-mail: info@jvszonwering.nl
Telefoon: +31 (0) 486 850 119

Neem dan gerust contact met ons op.

Het doek hangt op de knikarmen

Het is gebruikelijk dat het doek op de knikarmen rust, als het zonnescherm niet volledig uitgedraaid is.

Oorzaak: Producteigenschap

PROBLEEMOPLOSSING 2

Voorlijst komt tegen de kap

Draai het scherm uit en zorg dat het doek slap hangt.

Zet een potloodstreepje aan de linker- en rechterzijde van de voorlijstbevestiging.

Draai, van de voorlijstbevestiging, bout nr 3 & 4 aan beiden zijden los.

Schuif de voorlijstbevestiging iets omhoog.

Draai bout nr 3 & 4 weer aan.

Draai het scherm in en herhaal bovenstaande stappen indien nodig.
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Aanwijzing: Door het markeren van de originele voorlijstbevestiging, kunt u altijd terug naar de oorspronkelijke positie.

Let op! Als u de voorlijstbevestigingsbouten losdraait dient het zonnescherm volledig uitgedraaid te zijn. Dit vanwege de hoge veerspanning
van de armen.

P1.3 P1.5

Oorzaak: Te flauwe hellingshoek

PROBLEEMOPLOSSING 1

JVS Zonnescherm Corfu
PROBLEEMOPLOSSING
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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.

CONTACT

info@jvszonwering.nl

WEBSITE

www.jvszonwering.nl

VORMGEVING EN FOTOGRAFIE

Marketing, JVS Zonwering B.V.
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