
1. Draai het zonnescherm uit 
met een schroevendraaier of met 
de handgreep. Het scherm dient 
volledig uitgedraaid te zijn.

2. Draai de 2 schroeven aan de 
rechterzijde van de cassette los.

3. Verwijder een derde schroef 
in de rechterbovenhoek van de 
cassette. U heeft in totaal nu 3 
schroeven verwijderd.

4. Draai nu de bout los die in 
het midden zit van de voorste 
buis van het doek. (de ‘non-
cassette’ kant)

5. Verwijder het deksel. LET 
OP: dit zit vaak erg vast

6. Draai de schroef los die het 
rechterdeksel op zijn plaats houdt. 
LET OP: deze schroef kan niet 
verwijderd worden, maar slechts 
losgedraaid.

7. Haal het deksel van de hele 
cassette af. LET OP: de onderste 
schroef is erg strak, waardoor u 
kracht moet zetten om het deksel 
eraf te halen.

8. Draai de schroef met plug 
op de roller los. Deze zit aan 
het uiteinde van de rol met 
doek en houdt het doek op zijn 
plaats.

9. Deze stap dient u met twee 
personen uit te voeren: schuif 
het doek eraf.

10. Verwijder de 2x lange 
kabelkoorden aan het uiteinde van 
het doek. Berg het doek op.

11. Gebruik de 2x lange 
kabelkoorden en voer ze door 
de beide uiteinden van het 
nieuwe doek.

12. Schuif het doek terug in de 
roller (en voer tegelijkertijd stap 
13 uit) in de gleuf.

17. Plaats het deksel terug en 
draai de schroef aan.

18. Zet het zonnescherm 
verticaal neer. Gebruik de 
handgreep om het scherm weer 
in te draaien. U bent nu klaar met 
het vervangen van het doek.

13. Schuif tegelijkertijd met stap 
12 het doek terug in de voorste 
buis.

14. Zodra het nieuwe doek 
is geinstalleerd, draait u de 
schroeven met plugs aan. Dit 
houdt het doek op zijn plaats.

15. Plaats het deksel terug. 
LET OP: zorg ervoor dat het 
deksel in lijn is en de roller in 
het deksel valt.  Begin met het 
onderste deel van het deksel.

16. Draai de schroeven aan (4).

Instructies voor het vervangen van het doek van uw zonwering:

(Hele Cassette Manuele en Elektrische Zonweringen)


