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JAARLIJKS ONDERHOUD

Werking lamellen controleren & afstellen
STAP 3

Open de lamellen van uw lamellenoverkapping middels de afstandsbediening.1

Open het serviceluik aan de kopsekant van uw lameloverkapping.2

Draai de 4 schroeven los van de elektra lasdoos.

Druk nu 1x tegelijkertijd op de P1 en P2 toets en laat deze weer los.

3

4

Houdt nu de P1 en P2 toets ingedrukt totdat de lamellen van uw lameloverkapping 3x 
automatisch open en sluiten.

5

Plaats de deksel terug op de elektra lasdoos en plaats deze terug in het frame.6

Sluit het serviceluik.7

1.5

1.4

BENODIGDHEDEN

Reinigen
STAP 1

Reinig de goot van uw lameloverkapping en zorg dat vuil en bladeren verwijderd worden.1

2

2

Maak het aluminium schoon met profielreiniger. 

Zet de aluminum profielen in de wax. Hierdoor hecht vuiligheid zich aanzienlijk minder aan het aluminium.

Smeren
STAP 2

Na het reinigen dient u de pennen aan het einde van de lamellen te smeren. Doe dit met een teflonspray of siliconenspray.

Let op! Gebruik geen vetten of smeerolie (WD40). Deze producten beschadigen uw rubbers en trekken vuil aan.
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Benodigdheden bestellen?

https://www.lameloverkapping.nl/onderdelen/cleaning-en-onderhoud/
- Profielreiniger 
- Profielwax 
- Reinigingshulpmiddelen 
- Siliconenspray

U bent nu klaar met het onderhoud van uw product. Wij wensen u nog vele jaren plezier met uw aankoop!
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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.
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