Meet & montage instructies vervangen zonneschermdoek

Leuk dat u overweegt om uw zonneschermdoek doek te
vervangen met één van onze zonneschermdoeken!
Stap 1: het meten van het bestaande zonneschermdoek
Voordat u het nieuwe zonneschermdoek besteld, raden wij u
aan om het oude zonneschermdoek goed op te meten. Meet
de breedte van het doek, dus niet de voorlijst, maar het doek
zelf.
Wij raden aan om dit op twee verschillende punten te doen
zodat u zeker weet dat u de juiste maat heeft.
Om de hoogte/uitval te bepalen, meet u het doek volledig
van boven naar beneden. Het is belangrijk dat u het deel dat
nog op de buis blijf zitten ook meetelt. Meestal is een slag
extra op de rol ongeveer 15 cm.

Stap 2: Doek bestellen
Als u het oude doek heeft opgemeten kunt u het nieuwe
doek gaan bestellen. U kunt kiezen uit een Dickson of Tibelly
doek:
https://www.zonnerij.nl/zonweringdoek-vervangendickson.html
https://www.zonnerij.nl/zonneschermdoek-vervangen.html
U vult eerst de gewenste breedte maat in en daarna de
hoogte/uitval. Doe dit in cm, enkel met cijfers. Heeft u een
getal achter de komma? Gebruik hiervoor dan een . i.p.v. een
, bijv. u heeft een doek nodig van 525,5cm x 278,3cm dan
vult u bij de breedte in 525.5 en bij de hoogte/uitval 278.3
Vervolgens selecteert u de gewenste doekkleur.
Bij de volgende stap kunt u kiezen voor een bijbehorende
volant (dit is een extra sierstrook die in de voorlijst komt).
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Voor de bevestiging kunt u een keuze maken voor doekpees
(voor de voorlijst en bevestiging in de bovenbuis) of u kunt
kiezen voor clickpees, dan heeft u enkel doekpees nodig voor
de voorlijst (vaak kunt u de oude doekpees nog
hergebruiken).

Het plaatsen van een clickpees is een groot voordeel. De
kunststof strip wordt i.p.v. een bovenzoom aan het doek
gestikt. Doormiddel van de strip klikt u het doek gemakkelijk
in de buis. Belangrijk wanneer u voor Clickpees kiest is dat er
een extra slag op de bovenrol aanwezig moet zijn (minimaal
25.0 cm). De bestelde doekhoogte moet inclusief deze extra
slag zijn. Tevens dient aangegeven te worden of een doek
boven- of onderlangs oprolt.

Stap 3: Demonteren van het bestaande doek
Draai aan de afstelknop en rol het zonnescherm helemaal uit.
Zorg dat het doek volledig slap komt te hangen en dat er
geen doek meer op de rol van de bovenbuis zit. Uiteindelijk
moet u de doekgleuf van de buis kunnen zien. De motor
beschikt over 2 drukknoppen of draaiknoppen. Mocht dit niet
zo zijn, dan kunt u de motor afstellen met de
afstandsbediening. Als u er niet helemaal uitkomt kunt u
altijd clips bekijken op YouTube of handleidingen op internet
zoeken van uw motor.

Pees in de peeszoom schuiven
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Stap 4: – Het zonneschermdoek uit het scherm verwijderen
Bij de voorlijst schroeft u 1 zijkap eraf en u kunt eventueel
het doekklemblokje van het doek eraf halen.
U kunt het doek een stukje uit de voorlijst schuiven en het
doekpees eruit halen (zie foto). De oude pees kunt u
eventueel bewaren om te hergebruiken voor uw nieuwe
doek. Nu kunt u heel eenvoudig het doek uit de voorlijst
halen.
Plaats nu een stanleymes tegen de bovenbuis van het
scherm, en snijd het doek los.
Haal de pees en het overgebleven stukje doek uit de voorlijst
en bovenbuis (indien u gekozen heeft voor clickpees hoeft de
oude pees niet uit de peessleuf van de bovenbuis verwijderd
te worden).
Het is mogelijk dat de zijkant van de kap met een aantal
schroeven moet worden opengemaakt om dit te kunnen
verwijderen. Meestal is de pees met een schroefje vastgezet.
Bij sommige schermen moet de zij kap en het lager blok
gedemonteerd worden. Als dit bij uw scherm moet, doe dit
dan niet aan de aandrijfzijde. Zet de as vast met spanband,
touw of een lijmtang, anders kan het voorkomen dat deze
valt.
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Stap 5: het scherm schoonmaken
Voordat u het nieuwe doek op het scherm bevestigd, is het
altijd goed om even een doekje langs het scherm en de
armen te halen. Zo voorkomt u dat uw nieuwe doek vies
wordt.
Via onze webshop kunt u hiervoor Sunjoy profielreiniger en
profielwax bestellen.
https://www.zonnerij.nl/sunjoy-profielreiniger-rolluikzonwering.html
https://www.zonnerij.nl/sunjoy-profielwax-rolluikzonwering-kozijnen.html

Stap 6: het nieuwe doek plaatsen
Pak het nieuwe doek vervolgens uit.
Montage met clickpees:
Leg het nieuwe doek (nog in de rol) op de armen van het
scherm. Klik het doek eerst vast in de bovenbuis, u kunt
hierbij eventueel voorzichtig een kunststof hamer gebruiken.
Wanneer het doek volledig in de bovenbuis geklikt zit kunt u
het doek voorzichtig laten afrollen over de armen naar de
voorlijst. De koker waarover het doek zit opgerold laat u ter
ondersteuning op de armen liggen.
Schuif de nieuwe of het oude doekpees in de peeszoom voor
bevestiging in de voorlijst.
Vervolgens schuift u het doek ook in de voorlijst. Nu kunt u
de bovenbuis voorzichtig terugduwen. Vervolgens schroeft u
de zijkap en de bovenkap weer vast.

Ga verder met stap 7.
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Montage met enkel doekpees:
Als u wilt voorkomen dat het nieuwe doek vies wordt, rol
deze dan uit op het oude doek. Zorg dat alle spullen
eromheen ook schoon zijn zodat er geen exemplaren zijn die
het doek vies kunnen maken.
Plaats de pezen in de zomen. Schuif vervolgens het doek
eerst in de bovenbuis en daarna in de onderlijst. U kunt ook
het doek in de peeskamer schuiven en vervolgens langzaam
de pees erin schuiven, terwijl iemand anders het doek
begeleid door de peeskamer.
Schroef/plaats de eventueel losgemaakte onderdelen terug
in het scherm.

Stap 7: het opnieuw afstellen van de motor
Nu zit het nieuwe doek in het scherm en kunt u de motor
weer gaan afstellen. Ze de schakelaar helemaal omhoog en
kijk naar waar het scherm nu automatisch stopt. U draait nu
aan de afstelknop die u net niet heeft gebruiken. Het is de
bedoeling dat de voorlijst sluit tegen de cassette en deze op
het juiste moment wordt gestopt zodat de voorlijst op het
juiste moment stopt bij de cassette.

Nu is het tijd om te gaan genieten van uw nieuwe doek!

