
 

 

Montage-voorschrift bandopwinder voor zonneschermen en rolluiken, voor een bestaand 
zonnescherm of rolluik met een defecte band! 
 
Rol het scherm helemaal met de hand op. Als het scherm gesloten is, doe dan eventueel een koordje 
of band om de kap en de voorlijst van het scherm voor uw eigen veiligheid. Haal de oude defecte 
band van de katrol af en zet de nieuwe band van 18 millimeter breed precies hetzelfde als de oude 
band erop. 
 
De band wordt vastgezet door middel van een Parkerschroef aan de voorkant van de Katrol en 2 
slagen van onder om de katrol, zodat de band stevig vast zit en niet losgetrokken kan worden. Breng 
de band vervolgens door de onder zittende bandgeleider die op de kapsteun zit, en laat de band los 
naar beneden hangen. Schroef de nieuwe bandopwinder op de muur of gebruik de bestaande band 
en richt deze naar voren. Vervolgens pakt u de onderkant van de band waar het gleufje in gesneden 
is, breng die aan de voorkant onder de wurginghevel naar achteren over de 2 ronde asjes heen en 
laat dan de band opnieuw hangen. Daarna draait u de trommel van de bandopwinder in 
benedenwaartse richting naar u toe. Tel het aantal slagen zo, dat u 13 keer het schroefje voorbij ziet 
komen op de trommel. 
 
Houdt vervolgens de trommel met uw linkerhand stevig vast. Er ontstaat nu veerspanning op de 
trommel terwijl u met uw rechterhand de los hangende band vast pakt en deze met de onderkant  
het gleufje op de kop van het schroefje heen werkt (draai het schroefje eerst iets los). Als het 
bandgleufje om het schroefje heen zit, draai het schroefje dan niet te strak aan en laat de trommel 
rustig door de hand slippen, zodat de band helemaal opgerold om de trommel zit. Hierna kunt u het 
koordje bovenaan de kap los maken zodat u het zonnescherm of rolluik weer kan bedienen, 
 

 


