
1. Bind de knikarmen aan 
elkaar vast, zodat deze niet in de 
weg komen te zitten tijdens het 
vervangen van het doek. 

2. Trek met pen een rechte lijn op 
het doek: het deksel, de motor en 
de roller. D.m.v. deze lijn kunt u de 
zonwering later op precies dezelfde 
positie installeren.

3. Verwijder de drie schroeven 
aan de zijkant van de zonwering 
(deksel) LET OP:  meestal zitten 
deze schroeven onder een sticker 
verborgen.

4. Verwijder het metalen deksel.

5. Schuif nu de schroefplugs uit. 
Vervolgens schuif u de tubulair motor 
uit. Bewaar deze op een veilige 
plaats, deze heeft u later weer nodig.

6. Schuif de volant uit de 
volantbuis.

7. Schuif de roller met doek uit 
het frame.

8. LET OP:  Deze stap dient 
door twee personen uitgevoerd te 
worden. Rol het doek uit.

9. Verwijder de laatste schroef 
aan het einde van het doek/roller. 
Deze schroef houdt het doek op 
z’n plaats. 

10. Schuif het doek uit. Een 
persoon houdt de roller vast terwijl 
de andere persoon het doek uit de 
roller schuift.

11. Vervang het doek. Schuif de 
stof terug in de roller langs de 
gleuf. 

12. Draai de schroef weer vast.

17. Draai de twee schroeven aan 
en plaats het kapje terug.

18. Gebruik die lijn die u 
heeft getekend in stap 8 als 
referentiepunt om de roller, motor 
en deksel in lijn te krijgen.

19. Plaats de zijkant van de 
zonwering terug.

20. Draai de drie schroeven aan.

13. Rol het doek voorzichtig weer 
op en let erop dat het doek in lijn 
is.

14. Eenmaal opgerold, schuift 
u de roller met doek terug in de 
volantbuis. LET OP: Let erop dat 
het uiteinde van het doek (circulair 
deel) in het metaal schuift (volant 
deel)

15. Schuif de roller met doek 
terug in het frame. LET OP: zorg 
ervoor dat de knikarmen nog 
steeds aan elkaar gebonden zijn 
zodat deze niet in de weg zitten.

16. Schuif de volant terug op 
de volantbuis en plaats de motor 
terug in de roller.

Instructies voor het vervangen van het doek van uw zonwering:

(Elektrische Zonweringen)


