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Inhoud

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

› Meerdere types steunen zijn mogelijk:

1. Plaatsen van de screenkast

› Leg eerst loopplanken of platen op de veranda.
› Plaats de screenkast op de voorziene plaats op de veranda.

Screenkast 

Ondersteuningsbalk 

Zijgeleider 

Dubbele geleidersteun

Geleidersteun

Muursteun (C)
Dubbele geleidersteun
regelbaar - vlak (D4)

Geleidersteun
regelbaar - vlak (D2)

Dubbele geleidersteun
regelbaar - recht (D3)

Geleidersteun
regelbaar - recht (D1)
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35 cm

35 cm

=

=

Inbus 3mm

Bevestigingplaatje

2. Plaatsen van de geleiders

› 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 1x rechts) Zorg ervoor dat de geleidingsplaatjes op de juiste plaats zitten, voor en/of achter
de geleidersteunen.

› 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 35 cm van het uiteinde. Verdeel de andere steunen gelijk 
tussen de eerste en laatste steun.
› ! Bij doorhangende verandaliggers, 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 wordt geplaatst.

Aantal steunen per uitval

0,5 - 1,5 1,51 - 2,5 2,51 - 4 4,01 - 5

2 3 4 5
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› 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.

› Schuif de geleiders naar boven over de bevestigingsplaatjes van de geleidersteunen.
› Schuif de rits in de PVC-rail en plaats 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.

==

90°

Geleidingswielen

PVC rail

Rits

DIN912 M6x10
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› Verwijder de cover van de voorlat.
› De riem komt horizontaal uit de kast. 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 graden.
› 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.
› 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.
› Span de riem langs beide kanten gelijkmatig aan, totdat het doek mooi opgespannen is. Zorg ervoor dat de veer nooit langer wordt 
dan 2 meter.
› Plaats de covers terug op de voorlat, de geleiders en de kast.

 1

 2

Geleidingswiel

Geleidingswiel

Gaine niet verwijderen! DIN965 M4x20

3. Doek opspannen
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4. Motor afregelen

› Volg de Somfy handleiding voor het afregelen van de motor.
› Motor Somfy Orea RTS:

› Motor Somfy Sunea IO:

Neem de controle over de motor 
Open de tent

Afstellen onderste eindpunt

Bevestig de eindafstellingen

Programmeren van een zender 

AFSTELLEN OREA RTS MOTOR

Afstelling gebeurt met een Telis of Centralis zender.

AFSTELLEN OREA RTS MOTOR

Controleer de draairichting 

Verander de draairichting - indien nodig

Afstellen en programmeren (Cassette zonwering) 4. Afstellen van de onderste eindpositie, stuur product omlaag

5. Afstellen van de onderste eindpositie (vervolg)

6. Bevestig de eindafstellingen

7. Programmeren van een bediening

2. Controleer de draairichting

1. Werken op locatie met een niet afgestelde motor

3. Wijzig de draairichting, indien nodig 

Slechts 1 motor tegelijk onder spanning Korte beweging

volgende pagina

Korte beweging

Bijregelen indien nodig

Korte beweging

Achterkant Centralis  Achterkant Telis    
Korte beweging                         OK

Sunea io en Sunea Screen io Sunea io en Sunea Screen io

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)
Tegelijk indrukken tot...

...korte beweging

Kort indrukken

Indrukken tot ...

OK               stap 4 niet OK               stap 3

... korte beweging                 OK 
stap 4

of

of

<2 sec indrukken, product
gaat in stapjes omlaag.
Product stopt bij loslaten

<2 sec indrukken, 
product gaat 
automatisch omlaag

STOP op
onderpunt

Regel bij indien nodig
Kort tegelijk drukken

Stopt tegen de aanslag

Controleer de

eindafstellingen

Indrukken tot...

Programmeerknop kort indrukken

...korte beweging

    korte beweging                 OK 
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› Een ondersteuningsbalk kan geplaatst worden als doekondersteuning.
› Deze Sergé 600 referenties zijn op voorraad, andere referenties zijn enkel als volledige rol verkrijgbaar en dienen in zijn geheel te 

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

POSITIO
N

SUPPORT TUBE

5

2

3

4

1

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

5. Montage ondersteuningsbalk


