
Awning Instructions

Drop Arm Awning Instructions



Uitvalscherm Instructies

Inhoud Waarschuwing

Wij raden aan om met twee of meer mensen de 
zonwering op zijn plaats te tillen. 
De zonwering en het frame kunnen in plastic verpakking 
zitten. Deze moet voor gebruik verwijderd worden. 
Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn voor kleine 
kinderen en baby’s. Houdt buiten bereik van baby’s en 
kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. 
Controleer eerst of alle onderdelen in de doos zitten, 
voordat u gaat beginnen met de montage. Mochten er 
onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neemt u dan 
contact op met uw leverancier. 
**De geleverde spreid bouten zijn bedoeld voor gebruik 
in gewapend beton of bakstenen muren. 
De zonwering kan gemonteerd worden aan houten 
muren mits de muur voldoende sterk is. Gebruik de 
juiste schroefdraad of busbouten.

Nederlands

1.0m – 3.0m Uitvalschermen 
8 x Spreidbouten (2 per beugel) 
2 x Wandbeugels 
2 x Beugelplaatjes 
1 x Uitvalscherm
1 x Handgreep

Reparatie set
Bout M6
Bout M8
Spreidpluggen
Zelf-tap bouten ST6
Gereedschap Suggestie
Drilhamer
10mm steenboor
Krijt of potlood
Laser waterpas of lange waterpas
Metrische stopcontact moersleutelset
Waterpomptang
Schroevendraaier

Garantie
Deze zonwering heeft garantie op niet werkende 
onderdelen en vakmanschap voor een jaar vanaf de 
datum van bezorging. Niet werkende onderdelen zullen 
worden vervangen of gerepareerd binnen genoemde 
periode. De garantie dekt alleen particulier gebruik.

Wandbeugel Beugelplaat



 Vooraanzicht 

Stap 3: Monteer de beugels

Zij gezicht

Stap 1: Bepaal de positie op de muur Stap 2 Boor de gaten

Hoogte van de zonwering: 
De aangeraden hoogte vanaf de grond af is 2.5m-3.5m. 
Als u de zonwering lager dan dit wilt installeren, bepaal 
dan of er genoeg hoofdruimte is als het scherm volledig 
is uitgedraaid en of deuren en ramen vrij geopend en 
gesloten kunnen worden zonder het scherm te raken. 
Benodigde hoofdruimte: 
Houdt een ruimte van 20cm vrij boven elk kozijn en 
controleer of deuren/ramen het scherm niet raken als 
deze worden geopend. 
Horizontale positie van de beugels: 
Gebruik een laser/waterpas of andere methode en geef 
de horizontale lijn aan op de gewenste hoogte. 
Gaten moeten direct in baksteen of beton geboord 
worden. Metselspecie tussen baksteen of blokken is 
NIET stevig genoeg om een bout vast te houden. 
Installatie aan houten huizen en chalets: 
U kunt 1.5m- 3.0m uitvalschermen aan houten muren 
en chalets monteren mits de muur sterk genoeg is om 
het gewicht van het scherm te kunnen houden. 
Controleer altijd of de wandbeugels veilig gemonteerd 
zijn aan de buitenkant van de sterke houten 
steunbalken.
De bijgeleverde muurbouten zijn niet geschikt om in 
houten steunbalken te bevestigen; daarvoor heeft u 
busbouten nodig van voldoende lengte en diameter 
om de bijgeleverde spreidbouten te vervangen. Als 
u twijfelt, vraag dan een gekwalificeerd bouwkundig 
ingenieur voor professioneel advies.

klopboor met een 10mm steenboor. Montage moet 
direct in baksteen of beton. Metselspecie tussen 
bakstenen of blokken is NIET veilig genoeg om bouten 
vast te houden. Boor twee gaten, de een boven de ander 
(ongeveer 4 cm uitelkaar) aan elke kant. Ze moeten 
precies horizontaal ten opzichte van elkaar liggen om 
te zorgen dat het scherm goed opent en er geen druk 
op de armen komt te liggen. De afstand tussen de twee 
paar gaten is flexibel en ligt aan de maat zonwering die u 
heeft gekozen.

Druk de spreidpluggen in de gaten en schroef de twee 
wandbeugels vast, met de breedste kant naar boven. 
Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat de beugels 
er niet uitgetrokken kunnen worden, aangezien ze de 
kracht van de stalen veerarmen moeten houden. Als 
deze niet goed vast zitten, schaf dan onze R-KEM Resing 
Kit (AWN73) aan om de schroeven vast te zetten.

w
Afstand tussen beugels = W – (100~200)

Afstand tussen steun armen = W - (150~250)
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Stap 4: Installeer de zonwering

Notitie:
Wij raden u aan om bij installatie 2 ladders met 2 
mensen te gebruiken
Schuif de bovenste moer plaatjes tot het eind op de 
zonwering en draai de kleinere muur beugels vast.
Til beide einden van de zonwering op en hang van onder 
af op de muur beugels. Schroef de twee naar elkaar toe 
tot het scherm stevig aan de muur vast zit.

Bevestig de beugelplaatjes

Draagarmen

Stap 5: Draagarmen bevestigen 

Houd de draagarmen omhoog bij de zonwering en geef 
de plaats aan waar de schroefgaten zitten. Boor de gaten 
en plaats de spreidbouten. 
Het kan zijn dat u de plaats van de moerplaatjes moet 
veranderen aan de onderkant van de voorbalk van het 
scherm door ze te verschuiven. 
De armen moeten absoluut horizontaal hangen om te 
zorgen dat er geen onnodige krachten op het metaal 
komen te staan. Als het geboorde gat veel wijder is dan 
de spreidbout, zult u onze R-KEM resin kit nodig hebben 
om deze vast te zetten. 
Hang het bovenste gat van de arm op de bovenste 
uitstekende spreidbout, draai en duw het onderste gat 
naar beneden op de onderste spreidbout. 
Eén persoon zal de arm tegen de muur moeten houden 
terwijl de ander de moeren op de spreidbouten draait. 
Past u op want de stalen veerscharnier is erg sterk.

 beugelplaatje

Wall

Schuif de moerplaat naar het eind van de 
zonwering.

 beugelplaatje
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Vervolg draagarmen bevestigen

Til de arm op en maak aan het scherm 
vast met de M8 bouten. Als deze vast 
zitten, gebruik dan de handgreep 
om langzaam het scherm te openen. 
Controleer of alle bevestigingen goed 
vast zitten voordat u het scherm volledig 
opent.

Algemeen onderhoud & 
voorzorgsmaatregelen

Stap 6: Hoever kan het scherm 
open?
Met de handmatige zonweringen, kunt u de positie 
van het scherm bepalen door het gewoon zo ver uit te 
draaien als u zelf wilt. Het scherm zal  elke  uitgedraaide 
positie vast houden.

Als de zonwering eenmaal is geïnstalleerd, is het 
belangrijk om op te merken hoe u goed voor 
de onderdelen kunt zorgen, zodat u zo lang en 
efficiënt mogelijk van uw zonwering kunt genieten. 
De zonweringen zijn gemaakt van weerbestendig 
gepoedercoat metaal en slijtvaste polyester stof, en 
zijn ontworpen om jarenlang mee te gaan. Vlekken 
en vogelpoep  kunt u gemakkelijk verwijderen 
met een spons, en moet u niet te lang laten zitten. 
De zonwering moet u altijd indraaien in extreme 
weersomstandigheden. 
De haakas, versnellingsbak en scharnieren kunt u met 
siliconen behandelen om ze te smeren (4-6 maanden). 
In plaats van siliconen kunt u ook WD-40 gebruiken. 
Het frame van de zonwering moet u tenminste eens per 
jaar schoonmaken, met een zachte doek of spons en 
warm water. 
De stof van het scherm moet u tenminste een keer per 
jaar schoonmaken. Met een mild schoonmaakmiddel 
in warm water, met spons of zachte doek kunt u de stof 
afnemen en vlekken verwijderen zodat uw zonwering er 
weer als nieuw uitziet.




