
Gemotoriseerd Zonnescherm t.b.v. Pergola

Installatie Instructie



1. Verwijder de schroef om zo het geheel te kunnen demonteren in 3 onderdelen :

Samengesteldproduct vóór de demontage

Rol met het doek

Beschermkap 
achterzijde

Beschermkap 
voorzijde

Samengesteldproduct na de demontage

Rol met het doek
Beschermkap voorzijde
Beschermkap achterzijd



2. monteer de "beschermkap achterzijde" aan de
onderkant van de pergola met de "ST 4x20 zelftapper".
Boor een gat in de staander van 12mm ten behoeve van
de stroomkabel.

Zorg er voor dat de "beschermkap achterzijde"op de 2 
staanders op de zelfde hoogte en diepte gemonteerd zit.

ST 4x20 zelftapper

beschermkap 
achterzijde

staander

gat ø12mm
afdekkap van 
de motor



3. zorg er voor dat het doek  zoals afgebeeld  naar boven opgerold is.
4. plaats de "houder met doek" in de groef waar de motor zit.

opmerking de groeven zijn verschillend van elkaar plaats als 
eerste aan de 8-kantige-groef

gat 12mm
stroomkabel 
van de motor

afdekkap van 
de motor

staander

houder m
et doek

geleiderail 



splitpen

gaten van de motor-as

afdekkap van 
de motor

5. Plaats de "houder met doek" aan de kant zonder motor in de groef van de afdekkap van de motor
6. Vouw de splitpen al gedeeltelijk open zodat deze na het plaatsen zich al open zet en plaats deze in het gat
van de motor.

Opmerking: om de stappen van de installatie duidelijker te kunnen laten zien zijn sommige delen 
transparant weer gegeven.
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stroomkabel 
van de motor

7. Zoals aangegeven gaat de kabel door de staander
naar beneden, hier mag deze in aanraking komen
met regenwater welke door de staander naar benden
loopt.



8. Verwijder de schroeven omde 2 rails uit te kunnen splitsen in 3 kleinere delen, Rail 1, Rail 2 en plastic-kap

Voor demontage Na demontage

Rail 1

Rail 2

Plastic-kap



9. Plaats Rail 1 onder de afdekplaat en zet deze vast met de zelftappers "ST 3.5xc25"
(dit dient te gebeuren op beide staanders).

ST 3.5x25 zelftapper
staander

afdekkap van 
de motor

geleiderail Rail 1 

houder m
et doek



10. Als de afstandbediening het rolgordijn kan bedienen kun je stap 1 van deze pagina 
overslaan en verder gaan met stap 2. Als het rolgordijn niet reageerd op de 
afstandbediening volge dan onderstaande stappen.

Programmeren en installeren van de boven limiet en de onderlimiet.

1> Sluit de stroom aan, de motor maakt dan 1x een zoemend geluid en zal schudden. 
Kijk op de achterzijde van de afstandbediening u zult hier de P2 knop vinden, gebruik 
een naald om de P2 knop in te drukken, de motor maakt dan 1x een zoemend geluid, 
herhaal dit nog 1x. Druk vervolgens op de omhoog- of de omlaagknop (let op of het 
rolgordijn ook de juiste kant op gaat, indien dit niet correct is druk dan op de knop 
welke op de motor zit gedurende 5 seconden, dit zorgt er voor dat de draairichting van 
de motor verandert.

2> Druk op P2 op de motor en de motor zat trillen, druk daarna op de omhoog 
knop, druk wederom op P2 en weer op de omhoog knop. Het screen zal 
omhooggaan, druk op de stopknop zodra het screen op de hoogte is waarop je wilt 
dat deze stopt, je kunt dit proces herhalen om de zo de bovenlimiet 
van het screen in te stellen. Druk gedurende 5 seconden op de stopknop de motor 
zal 3x trillen, dit betekend dat het instellen van de bovenlimiet is ingesteld.

Druk op de omlaag knop, het screen zal omlaag gaan, druk op de stop knop zodra 
het screen op de positie is waarop je wilt dat deze stopt, je kunt dit proces herhalen 
om de zo de onderlimiet van het screen in te stellen. Druk gedurende 5 seconden 
op de stopknop de motor zal 3x trillen, dit betekend dat het instellen van de 
onderlimiet is ingesteld.

Opmerking, zet uitsluitend  stroom om het screen welke je in wilt stellen, sluit de 
stroom van de overige screens uit.



Staander

Rail 1

Rail 2

Rits

houder m
et doek

geleiderail 

11. Zoals aangegeven stop de rits in  rail 2, druk daarna Rail 2 stevig in de
in de U-vormige sparing in Rail 1.



M6x20 schroef

houder m
et doek

Beschermkap voorzijde

12. plaats zoals aangegeven de beschermkap voorzijde en zet deze vast met
de M6x20 schroef



Plastic kap

Beschermkap voorzijde

Rail 1
geleiderail

ST 4x32 zelftapper

13. Klik de plastic kap op rail 1, gebruik eventueel een rubber hamer om de plastic kap 
in zijn geheel vast te zetten op Rail 1.

Opmerking: gebruik siliconenkit om alle gaten en kieren te dichten om zo
een waterdicht product te creëren.



14. De stekker installeren

230V
aarde (geel-groen)

fase (bruin)

Nul (blauw)




