HANDLEIDING AFSTELLEN BUISMOTOR type huismerk
Leest U a.u.b deze handleiding aandachtig door. Schade ontstaan door het niet in
acht nemen van de handleiding vallen niet onder de garantie. Bewaar deze
handleiding goed.

De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld. De handleiding geldt ook voor ander type
motoren.

Voorbereiding afstellen buismotor
1. Verwijder de voorkap van de rolluikkast. Doe
dit door de RVS schroefjes aan de voorzijde te
verwijderen.

Bovenafstelling
2. Om de bovenafstelling van een uw
zonweringsmotor af te stellen gebruik de
onderste stelstift.

Aanwijzing:

Gebruik de meegeleverde
stelstift of een imbus sleutel van 4mm

3. Draait u met de klok mee dan wordt de
bovenafstelling lager.

Aanwijzing: Panser of doek wordt minder
ver de kast ingetrokken.

4. Draait u tegen de klok in dan wordt de
bovenafstelling hoger.

Aanwijzing: Panser of doek wordt verder
de kast ingetrokken.

Onderafstelling
5. Om de onderafstelling van een uw
zonweringsmotor af te stellen gebruik de
bovenste stelstift.

6. Draait u met de klok mee dan wordt de
onderafstelling hoger.

Aanwijzing: Panser of doek stopt eerder

7. Draait u tegen de klok in dan wordt de
onderafstelling lager.

Aanwijzing: Panser of doek stopt later
8. Schroef de voorkap weer vast dmv de RVS
schroefjes.

MOGELIJKE STORINGEN en HANDIGHEIDJES


Het afstellen van een zonwering wordt vergemakelijkt door aan de stelstiften te draaien als
de wandschakelaar of afstandsbediening in de stand omhoog of omlaag staat. (afhankelijk
van of u de boven of onderafstelling wilt afstellen.



De onderafstelling kunt u ook afstellen door het panser te laten zakken, de bladveren los te
maken en het de motor af te laten draaien totdat deze weer automatisch afslaat, als u de
bladveren weer bevestigd dan heeft u de onderpositie gevonden. De boven positie moet
dan altijd nog wel afgesteld of gecontroleerd worden.



Bij het afstellen van de boven positie mag bij het bereiken hiervan de motor niet blijven
brommen, blijft de motor brommen dan staat deze te hoog afgesteld.



Al onze motoren zijn thermisch beveiligd dit houd in dat bij veelvuldig gebruik de motor zal
stoppen en thermisch zal uitvallen, na een kwartier wachten zal de motor het weer doen.

