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Meerdere types steunen zijn mogelijk

Controleer of alle onderdelen 
aanwezig zijn, en of de afmetingen 
overeenkomen met de bestelling. 

1. Inhoud

1   Screenkast
2   Zijgeleider
3   Ondersteuningsbalk
4   Dubbele geleidersteun
5   Geleidersteun

1   Muursteun
2   Geleidersteun regelbaar - recht (D1)
3   Geleidersteun regelbaar - vlak (D2)
4   Dubbele geleidersteun regelbaar - recht (D3)
5   Dubbele geleidersteun regelbaar - vlak (D4)
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• Leg eerst de loopplanken of platen 
op de veranda.

• Plaats de screenkast op de 
voorziene plaats op de veranda

2. Plaatsen van de 
screenkast

• Verwijder eerst de covers van de 
geleiders (inbus 3mm) en van de kast.

• ! Als er ook een ondersteuningsbalk 
geplaatst wordt, moeten hiervoor 
extra bevestigingsplaatjes in de 
geleider geschoven worden (1x 
links en 1x rechts). Zorg ervoor dat 
de geleidingsplaatjes op de juiste 
plaats zitten, voor en/ of achter de 
geleidersteunen. 

3. Plaatsen van de 
geleiders

1
2

Inbus 3mm
Bevestigingsplaatje

• Schuif de geleiders op de kast
• Bepaal de positie van de steunen. 

De rug van de steun komt gelijk 
met de rug van de geleider.

• Plaats de bovenste steun en 
onderste steun op ongeveer 
35cm van het uiteinde. Verdeel de 
andere steunen gelijk tussen de 
eerste en laatste steun.

• ! Bij doorhangende veranda-   
liggers, gebruik uitvulplaatjes 
tussen de geleider en de 
middelste steun om de 
geleidersteunen uit te lijnen. 

• Neem de geleider terug af om de 
steunen te bevestigen.

• Gebruik een dubbele 
geleidersteun indien er een 
bijkomend verandascherm naast 
moet worden geplaatst. 

Aantal steunen per uitval
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• Schuif de geleiders naar boven 
over de bevestigingsplaatjes van 
de geleidersteunen.

• Schuif de rits in de PVC-rail en 
plaat de geleidingswielen in de 
geleider.

• Schuif de zijgeleiders op de 
zijplaten van de screenkast.

• Zet de geleider vast aan de zijplaat 
van de screenkast met bouten 
DIN912 M6x10.

 
1   PVC Rail
2   Rits
3   Geleidingswielen
4   DIN912 M6x10

• Span de bouten van de bovenste 
geleidersteunen aan.

• Controleer de haaksheid van de 
eerste geleider op de kast en zet 
deze vast.

• Controleer de evenwijdigheid van 
de overige geleiders ten opzichte 
van de eerste maat.

• Controleer het geheel door 
diagonaal te meten. Het verschil 
mag niet meer dan 2mm 
bedragen. 

• Span alle moeren goed aan. 
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Geleidingswiel

• Positioneer de voorlat op ± 50cm 
van de kast. 

• Verwijder de cover van de voorlat. 

• 1  De riem komt horizontaal uit de 
kast en moet 2 toeren rond het 
wiel gedraaid zijn. Breng de riem 
naar voren en steek hem verticaal 
langs het wiel in de eindkap van de 
geleider. Draai de riem niet meer 
dan 90°. 

• Bij voorkeur de riem met de witte 
kant op het eerste wiel plaatsen, 
en met de zwarte kant op het 
tweede. Zo is de zwarte en minst 
opvallende kant van de riem 
zichtbaar bij het sluiten van het 
doek. 

• 2  Steek de riem dan langs het wiel 
aan de zijplaat van de voorlat, in de 
opening in de voorlat.

• Verbindt de riem met de gespen in 
de voorlat aan de veer. 

• 3  Span de riem langs beide 
kanten van de veer gelijkmatig 
aan zodat de veer in het midden 
van de voorlat blijft. Span de veer 
ongeveer 20cm op zodat er wat 
spanning op het doek en de riem 
komt. 

• Breng de motor onder spanning 
en controleer het verloop van de 
riem: geen torsing, mooi verloop 
over de riemwielen, mooi opgerold 
op het riemwiel van de rolas, 
steeds onder spanning? 

• Je kan nu starten met de 
afregeling van de motor in Punt 
5. Wanneer de voorlat helemaal 
beneden is, span je de veer verder 
op tot ongeveer 180cm (totale 
lengte van de veer). Zorg ervoor 
dat de veer nooit langer wordt dan 
2 meter! Controleer of de veer zich 
nog steeds mooi in het midden 
bevindt. 
 

• Plaats de covers terug op de 
geleiders en de kast.

4. Doek 
opspannen

Geleidingswiel

Gaine niet verwijderen! DIN965 M4x20
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• Volg de Somfy handleiding voor het afregelen van de motor. 
 Er wordt aangeraden om de back release functie 

van de motor te activeren (zie pagina 7). 

  Motor Somfy Orea RTS 

1. Neem de controle over de motor

1s

  
Korte 

beweging

2. Controleer de draairichting 3. Verander de draairichting 
(indien nodig)

1s

  

3s

  
OK → 4 Korte beweging → 4

4. Open de zonwering

1s

  

1s

  

5. Afstellen onderste eindpunt

1s

  
Bijregelen indien 

nodig

6. Bevestig de eindafstellingen

2s

  
korte 

beweging

7. Programmeren van een zender

OK

Smoove RTS Telis Korte 
beweging

  Motor Somfy Sunea io 

1. Werken op locatie met een niet afgestelde motor

1s

  
Korte 

beweging

2. Controleer de draairichting 3. Verander de draairichting 
(indien nodig)

1s

  

3s

  
OK → 4     Niet OK → 3 Korte beweging → 4

4. Open de zonwering

<2s

  

1s

  

5. Afstellen onderste eindpunt

1s

  
Bijregelen indien 

nodig

6. Bevestig de eindafstellingen

2s

  
korte 

beweging

7. Programmeren van een zender

OK

Smoove io Situo io Korte 
beweging

5. Motor afregelen
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          Functie «Back release»

Met deze functie kan de spanning van het doek
na het sluiten van de cassettezonwering worden
verminderd.

De te volgen procedure voor het activeren of
deactiveren van de «Back release» functie is
identiek.

Voor de veiligheid kan deze functie slechts in 3
gevallen worden geactiveerd of gedeactiveerd door
het Somfy bedieningspunt:

• Na het controleren van de afstelling en vóór het
opslaan van het eerste Somfy bedieningspunt.
• Na het opslaan van het eerste Somfy
bedieningspunt en gedurende de 4 volgende cycli.
• Na een enkele voedingsonderbreking en
gedurende de 4 volgende cycli.

Voor het inschakelen van deze functie:
1. Zet de zonwering in het bovenste eindpunt.
2. Tegelijkertijd de My en V-knop blijven indrukken 

totdat de motor heen- en weer beweegt 

1. Plaats de zonwering in 
het bovenste eindpunt. 2. Activeren / deactiveren

  
OK → 2 Korte beweging → OK

• Een ondersteuningsbalk 
kan geplaatst worden als 
doekondersteuning.

• Bevestig de eindplaten van de 
ondersteuningsbalk op een 
bevestigingsplaatje in de geleiding 
met een bout DIN6912 M8x16.

• Schuif de kunststof eindkap op de 
eindplaat van de ondersteuningsbalk 
en zet vast met 2 schroeven 
DIN7982 ST3,5x13.

1   Bevestigingsplaatje 
2   Indicatie positie 
ondersteuningsbalk
3   DIN6912 M8x16
4   DIN7982 ST3,5x13
5   DIN6798A  M8

6. Montage 
ondersteuningsbalk
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