Montage Handleiding
1 Rubbers
Start met het monteren van de
rubbers. De rubber bestaat uit 2
delen, trek de strip los om de
rubber te monteren. Het flexibele
deel van de rubber blijft zichtbaar
van buitenaf. Klik de strip terug in
het profiel zodat de schroeven
niet meer zichtbaar zijn.
2 Geleiding
De rails wordt met hoekbeugels tegen de muur geplaatst. De enkele rails
komt verticaal en de dubbele rails horizontaal. Onder wordt de afstand
tot de muurt later bepaald door de onderste montageplaat op het
paneel.

De verticale rails staat iets schuin naar binnen toe (de beugel waar de
rails gekoppeld wordt kan hiervoor als referentie gebruikt worden, de
rails komt gelijk met de langste hoek van de koppelbeugel).

De horizontale rails wordt tegen het dak/balken laag gemonteerd,
hiervoor zijn L beugels bijgeleverd. Indien de balkenlaag een stuk hoger
zit kan gebruik worden gemaakt van het meegeleverde hoeklijn, maak
een kruis zodat de rails niet te veel kan wiebelen.
Bij een stevige constructie is 1 montagepunt voldoende, bij twijfel kan
een 2de beugel gemaakt worden.
3 Verenpakket
Het verenpakket kan met 3 of 4
beugels gemonteerd worden.
Indien weinig inbouwruimte
kunnen er 4 beugels gebruikt
worden, de veren komen dan
niet met de rug tegen elkaar
maar iets verder naar buiten toe.
Hierdoor ontstaat net iets meer
ruimte om de geleiding van de
motor te monteren.

Bij 20cm of meer inbouwruimte kan de
rails met 3 beugels gemonteerd worden.
De veren komen dan met de rug tegen
elkaar (op 1 beugel).
De met rood gemarkeerde veer komt aan
de linkse zijde (van binnenuit gezien).
De katrollen worden zo geplaatst dat de
kabel van buiten naar binnen loopt.
Het opspannen van de veren wordt
gedaan als de panelen gemonteerd zijn.

4 Motor/kettingbak
Het boekje/omschrijving van de motor zit in de doos van de motor. De
koppelstang(die later aan de poort komt) zit verstopt in het onderste
piepschuim.
Monteer de motor op de kettingbak en monteer het ontgrendel
mechanisme (bij stroom uitval kan dit ontgrendeld worden zodat de
poort handmatig open kan).
Bij de motor zit een beugel met pin voor aan de voorzijden en een U
beugel voor achter (deze zo kort mogelijk naar de motor toe monteren).
5 Panelen
Tip: een goede accu-schroefboormachine zal de zelftappers
zonder problemen kunnen doorboren, indien dit niet goed gaat
is het handig om ze voor te boren. Zaag een boortje af zodat
deze niet aan de voorkant door het paneel heen boort.
Monteer op een paneel
het kunststof onderprofiel
(smalle lip buiten), dit
profiel is voorzien van 2
ribben aan de onderzijde.
Trek de flexibele rubber in
deze ribben (wat wd40 of
dreft doet wonderen).
Schroef de onderste montage platen op het paneel en vervolgens de
scharnieren aan de bovenzijde (wel eerst de folie verwijderen).
Tip: Mocht de opening smaller zijn dan kan het paneel
ingekort worden. Trek het zijprofiel van het paneel en zaag het
af met een haakse slijper. Laat hierbij de folie zitten, deze
beschermt dan het paneel tegen de vonken.
Laat het eerste paneel van achteruit door de geleiders omlaag zakken en
volgens de volgende panelen stapelen/monteren. Het scharnier kan
d.m.v het plaatje waar het wiel doorheen gaat versteld worden, druk het
paneel zodat deze tegen de rubber aan ligt en schroef deze vast. Het
wielplaatje kan 180graden gedraaid worden voor meer stelmogelijkheid.

De midden scharnieren zijn A symmetrisch deze moeten met de lange
zijde naar boven toe (anders schroeft u de panelen aan elkaar vast)
Op het bovenste paneel komen de vaste wielplaten, druk het paneel
tegen de rubber en schroef deze vast.
Tip: Mocht u niet uitkomen met de hoogte dan kan het
bovenste paneel ingekort/afgezaagd worden. Hiervoor een
is een aluminium afwerkprofiel beschikbaar. Deze zorgt voor
een nette afwerking en geeft extra stevigheid voor het
montagepunt van de motor.

6 Afstellen veren
Hang de staalkabels aan de katrollen en onder aan de wikkel van de
onderste montage platen.
Zet de katrollen vast op de stang, zodat de spanning van beide kabels
nagenoeg gelijk is.
Span de veren op met de spanstangen (veer voor veer) met 7, 8 of 10
volle omwentelingen voor een poort van respectievelijk 215, 250 of
300cm hoog. Ze moeten van onder naar boven toe opgespannen
worden. Zodra u de eerste veer heeft vast gezet zult u merken dat er
spanning op de staalkabels komt. Als beide veren zijn opgespannen kunt
u de poort met de hand openen. Let op dat er ongeveer een kilo of 25
nodig is om de poort te tillen (deze mag niet vanzelf omhoog gaan). Als u
de poort omhoog doet kunt u de wartels stellen zodat de spanning van
de kabels gelijk is (poort hangt dan waterpas).

Let op: als de veren nog niet strak genoeg staan zal de staalkabel los
gaan hangen als de poort bijna boven is, poort dan omlaag doen en
veren iets strakker zetten (kan ook zijn dan b.v 1 veer een omwenteling
meer heeft dan de ander). Dit kan/moet dan omdat de veren dan net iets
meer spanning moeten hebben om het laatste stukje op te rollen.
Als de poort in “balans” is kan de beugel van de motor bevestigd
worden.

7 Afstellen motor
Druk op de P van de motor led 2 gaat knipperen, druk vervolgens op de
+. De poort gaat nu omhoog, stop als de poort hoog genoeg is. Druk
vervolgens weer op de P. Led 4 zal nu gaan knipperen met de – knop
kunt u de poort omlaag laten gaan totdat deze op de dorpel drukt. Als de
poort dicht is drukt u weer op P. de afstelling is nu opgeslagen, de poort
zal nu 1 x open en dicht gaan.
Mocht de poort daarna weer open gaan dan heeft u hem te hard laten
dichtdrukken. Stel het boven en onder punt dan opnieuw in.
8 Montage slotje
Indien er geen andere toegang tot de garage is dan kunt u het
meegeleverde slotje ergens in het bovenste paneel monteren, deze
wordt dan gekoppeld aan het trekkoord van de motor geleiding. Mocht
er dan een storing zijn dan kunt u de poort van buitenaf openen.

