
STACCATO
m o n t a g e h a n d l e i d i n g

WAARSCHUWING!

De knikarmen staan onder veerspanning.Om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen is het zonnescherm met kunststof bandjes 
vastgebonden. Deze bandjes pas verwijderen na de montage van het scherm.

!

Zeskant houtdraadbout (10x100) x4

Hollebaksteenplug (14x90)  x4

Sluitring (10 mm)   x4

Plaatschroef (4,2x32)  x2

(Plat verzonken kop ster)

Plug (6x30)   x2

Muurklem    x1

Slingerstang   x1

Zeskant houtdraadbout (10x100) x4

Hollebaksteenplug (14x90)  x4

Sluitring (10 mm)   x4

Plaatschroef (4,2x32)  x2

(A2 cilinderkop ster)

Plug (6x30)   x2

Opbouw schakelaar   x1

Zeskant houtdraadbout (10x100) x4

Hollebaksteenplug (14x90)  x4

Sluitring (10 mm)   x4

Indien besteld
Handzender  

Oogwindwerk Black Radio Black



Gefeliciteerd met 
de aankoop van uw 

zonnescherm.

BENODIGD GEREEDSCHAP

Met deze handleiding helpen wij u stap voor stap 
met het monteren van uw zonnescherm. Lees deze 

dus vóór de montage goed door.

Monteer altijd met twee of meer personen.

Verwijder geen schroeven of andere onderdelen als 
het niet vermeld staat in deze handleiding. Ook niet 

als het zonnescherm al hangt. 

ladderBoormachine

Meetlint

Ringsleutel 10 mm 
en 17 mm

inbus 4 mm 
en 6 mm
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Steenboor 14 mm

Waterpas
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ZONNESCHERM
MONTAGE

14 mm

minimaal 20cm

minimaal 30cm
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MOTOR
AANSLUITEN 2

Het aansluiten op 230V moet door een erkend installateur, volgens deze schema’s worden uitgevoerd.

Controleer de positie van de 
motor (links of rechts) van 
buiten af gezien.

Voer de kabel door het 
gat in de muur die eerder 
tijdens de montage van het 
zonnescherm geboord is.

Sluit het 4-aderige snoer van 
de motor en het 3-aderige 
snoer met de stekker aan 
volgens bovenstaande 
schema.

Motor links (van buitenaf gezien) Motor rechts (van buitenaf gezien)

Steek de stekker in het 
stopcontact.

Het scherm is nu 
aangesloten. Controleer 
voor het verder gaan met 
installatie of het scherm 
correct uitrolt.

1. 4.

5.
2.

3. Aansluitschema
Blauw= nuldraad
Zwart= fasedraad  
Bruin= fasedraad
Geel/Groen= aarde
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AFSTANDSBEDIENING
AANMELDEN 3

Eventueel eindafstelling (boven of beneden) 
bijstellen

Eventueel tussenpositie vastellen

Sluit de motor aan op de voedingsspanning. 
(Scherm beweegt kort op en neer.)

Druk de op- en neertoets tegelijk in, totdat het 
scherm kort op en neer beweegt.

Druk op de programmeertoets , van het 
bedieningspunt, tot het scherm kort op en neer 
beweegt.

Het scherm is nu te bedienen met dit 
bedieningspunt.

1. 1 2

3

2

3

2.

3.

De benedenpositie bijstellen: Druk de 
neertoets in en laat het scherm helemaal 
uitlopen.

Druk de op-  en neer toetsen tegelijk in, totdat 
het scherm kort op en neer beweegt.

Breng het scherm in de gewenste positie 
door, als het scherm verder uit moet, op de 
neertoets te drukken. Gebruik de optoets als 
het scherm juist minder ver uit moet. 

Bevestig de nieuwe eindafstelling door de 
stoptoets in te drukken en vast te houden tot 
het scherm kort heen en weer beweegt.

Voor het afstellen van de bovenpositie, gaat u 
op dezelfde manier te werk, alleen bediend u 
ipv de neer-, de optoets.

Zet het scherm met behulp van de drie 
knoppen op de plaats waar u de tussenstop 
wilt hebben.

Houdt de stoptoets vast, tot het scherm kort 
op en neer beweegt.

Stuur het scherm met de optoets helemaal 
omhoog.

Druk kort de stoptoets in en het scherm zoekt 
de tussenpositie op.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4.

4.

5.

1 1 2 22 2

44 3 3 43
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MOTOR
AFSTELLEN 4
De buismotor wordt 
in de fabriek juist 
afgesteld, maar 
kan volgens de 
onderstaande stappen 
worden nagesteld.

Belangrijk
De afstelling van de 
eindposities is niet 
onmiddellijk zichtbaar 
als u de afstelknoppen 
A of B verdraait. Dit 
is pas het geval, als 
de motor eerst in de 
tegenstelde richting 
en vervolgens weer 
naar de af te stellen 
eindpositie wordt 
gestuurd. 

Bovenafstelling

Zet de schakelaar op positie “op” tot het scherm 
volledig in de gewenste positie staat en afslaat. 

Het scherm stopt op een te vroeg punt: 
Draai met een inbussleutel van 4mm knop A 
naar de + tot de gewenste positie bereikt is.

De motor wil het scherm te ver intrekken (motor 
“zoemt”): 
Draai met een inbussleutel van 4mm knop A 
naar de - tot de gewenste positie bereikt is en de 
motor niet meer “zoemt”.    

Onderafstelling

Zet de schakelaar op positie “neer” tot het 
scherm volledig in de gewenste positie staat en 
afslaat. 

Het scherm stopt op een te vroeg punt: 
Draai met een inbussleutel van 4mm knop B 
naar de - tot de gewenste positie bereikt is. 

Het scherm draait te ver uit: 
Draai met een inbussleutel van 4mm knop 
B naar de + tot de gewenste positie bereikt 
is. 

A

en

B

AFSTELKNOPPEN

Bediening links

Bediening rechts

A

en

B

AFSTELKNOPPEN

Bovenstaand voor doek onderlangs, bij doek 
bovenlangs, is knop A knop B en omgekeerd
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DOORLOOPHOOGTE
AANPASSEN 5
Mocht de hoek van het scherm 
niet naar wens zijn dan is 
deze op de volgende manier te 
verstellen.

4

3

1

2

(Afbeelding 3) Kom nooit aan moer #4

(Afbeelding 2) 

(Afbeelding 1) 

Draai het scherm volledig uit. 
(afbeelding 1)

Zorg ervoor dat de voorlijst 
ondersteund wordt tijdens het 
afstelproces. (afbeelding 2)

Pas de volgende stappen 
aan beide zijden van het 
zonnescherm toe.

Draai Moer #1 (afbeelding 3) 
één slag los met behulp van 
inbussleutel nr. 6 en ringsleutel 
nr. 17.  

D.m.v de stelbout #2 
(afbeelding 3) is de armhouder 
in hoogte te verstellen. Dit kan 
m.b.v. een inbussleutel nr.6. 

Draai moer #1 (afbeelding 3) 
weer vast als de voorlijst op de 
gewenste hoogte staat. zorg 
dat inbusbout #3 (afbeelding 
3) rechtlijning vast komt te 
zitten. Deze kan scheef komen 
te zitten als moer #1 te los 
gedraaid wordt. 
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VOORLIJST
AFSTELLEN 6
Als na het verstellen van de doorloophoogte de voorlijst niet goed meer sluit, kunnen de onderstaande 
stappen gevolgd worden om de voorlijst af te stellen.

Belangrijk: kom nooit aan inbus #3 deze moet ten alle tijden vast blijven zitten.
Merk vooraf doormiddel van potloodstrepen de plaats van de schotels #1 op de voorlijst. 

Draai het scherm uit totdat 
zowel de armen als het doek 
volledig spanningsvrij zijn. 

Aan het uiteinde van de 
knikarmen bevinden zich de 
armverbindingen. Deze zijn 
te vinden aan de kant van de 
voorlijst.
 
Draai de boutjes #2 met een 
ringsleutel nr.10 los aan beide 
zijden.

Zet de voorlijst in de gewenste 
positie door deze omhoog of 
omlaag te kantelen.

Draai de boutjes #2 weer vast.

Draai het scherm vervolgens 
weer naar binnen en controleer 
of de voorlijst goed sluit.

Herhaal de voorgaande 
handelingen totdat de voorlijst 
goed aansluit.   

(Afbeelding 1) Kom nooit aan inbus #2

2 2 31

(Afbeelding 2) Correcte positie voorlijst
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MOTOR (SOMFY)
AFSTELLEN 7

Zet de schakelaar in de 
“uit”stand.

Verwijder het gele 
beschermkapje.

Druk beide afstelstiften in 
(ingedrukt = instellen) en 
controleer of de motor in 
beide richtingen draait.

Stuur met de schakelaar 
het scherm naar de 
“bovenste” stand. Let op 
de draairichting van de 
doekbuis.

Zet de schakelaar in de 
“uit”stand en druk de 
bijbehorendde afstelstift 
nogmaals in, deze komt 
nu omhoog. De “bovenste” 
stand staat nu ingesteld.

Stuur met de schakelaar het 
scherm naar de “onderste” 
stand.

Zet de schakelaar in de 
“uit” stand en druk de 
andere afstelstift in, zodat 
deze omhoog komt. De 
“onderste”stand staat nu 
ingesteld.

Controleer door het scherm 
een keer in en uit te laten 
draaien, of de afstelling 
inderdaad goed is.

Als laatste het 
beschermkapje weer 
aanbrengen. Let er op dat 
de stiften niet per ongeluk 
weer worden ingedrukt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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