
18
03

20
21

B1100 PrestigeNL

Montage 
handleiding
1. Inhoud 2
2. Montage mogelijkheden 2
3. Montage zijgeleiders 3
4. Montage kast 3
5. Motorkabel in geleiders 4
6. Monteren doekgeleiding 4
7. Sluiten zijgeleiders 4
8. Afregelen motor 5
9. Verwijderen doekrol 6
10. Onderhoud 6

NL



2

1

2

2 3

3

4

4

1  Kast met deksel en onderlijst   
2  Set zijgeleiders met afdekplaatjes   
3  Set ZIP-rails   
4  Set afdekprofielen  

1. Inhoud 2. Montagemogelijkheden
Montage op de dag of buitenmuur
• Schroef de geleiders vast aan de ondergrond. 
• Plaats de kast op de geleiders. 

Montage in de dag
• Plaats de kast en de geleiders samen in de dag. 
• Bevestig de geleiders. 
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4. Montage kast3. Montage zijgeleiders
• Let bij de montage van de geleiders op de haaks-

heid. Meet de diagonalen: een goede haaksheid 
zorgt voor een goede ontrolling van het doek. 
 
Bevestigingsmogelijkheden:

• Plaats de kast op de geleiders. 1  
• Laat de stroomkabel in lusvorm uit de kast komen. 2  

Als de stroomtoevoer vanuit de zijgeleider komt is 
deze lus niet nodig. 
Door de lus kan de doekrol later eenvoudig 
gedemonteerd worden (zie hoofdstuk 9 op p6)
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5. Motorkabel in geleider 6. Monteren doekgeleiding
• Voorzie stroomtoevoer vanuit de spouw a  of via de 

screengeleider b  (zonder lus) 
• Druk de kabel in de geleiders. 1
• Controleer dat de stroomkabel over de gehele kabel-

lengte vast zit 2
• Plaats de afdekplaatjes (3 stuks) zodat de kabel in de 

groef in het profiel bijft zitten. 3

• Plaats de PVC ZIP-guide in het geleidingspro-
fiel en schuif de rits erover 1

• Let goed op dat alle mouse strips goed in het 
profiel zitten.

!!! CLIC !!!

!!! CLIC !!!
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7. Sluiten zijgeleiders
• Rol de screen op zodat de voorlat tegen de 

kast zit en sluit de zijgeleiders.
• Schroef vervolgens de profielen vast met 

DIN125 M4x25.
• Zorg ervoor dat alle mousses van de PVC  

ZIP-geleider mooi achter de cover siderail 
zitten.

DIN 912 M4 x 25
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8. Afregelen motor
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Het screen heeft weinig onderhoud nodig, maar 
we adviseren het volgende:

• Bij het reinigen van het doek raden we aan eerst 
het grote vuil af te vegen of te stofzuigen. Daar-
na kan het doek met lauw water en niet-bijtende 
producten worden schoon gemaakt. Het doek 
vervolgens grondig afspoelen. Het doek niet 
bij zonnig weer afwassen. Door sneldrogende 
temperaturen kunnen vlekken onststaan op het 
doek.

• Het doek kan na een regenbui nat worden 
opgerold. We raden wel aan om het doek niet 
langer dan 2 à 3 dagen nat opgerold te laten. Dit 
om schimmelvorming tegen te gaan. 

• De aluminium profielen kunnen worden afge-
wassen met lauw water en een niet-bijtend 
product.

• Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen 
of metaal sponsjes.

• Gebruik geen hogedrukreiniger.

10. Onderhoud9. Verwijderen van de  
doekrol

• Om de doekrol te verwijderen dient men de afdekkap 
van de kast te openen.

• Draai hiervoor de M4x8 schroeven uit. 1
• Draai de afdekkap open en verwijder deze. 2
• Haal de stroomkabel uit het geleidingsprofiel. 3
• Los boutjes M4x18 uit motorplaatjes aan beide eind-

stukken. 4
• Kantel de doekrol uit de kast. 5
• Door de lange stroomkabel kan je de doekrol veilig  

verplaatsen. 6
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Notities
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