
Montagehandleiding 

knikarmschermen 
Dank om te kiezen voor dit kwaliteitsproduct. Volg nauwgezet de richtlijnen in deze montagehandleiding om een feilloze 

werking te bewerkstelligen.  

Onze knikarmschermen worden gefabriceerd met geëxtrudeerde aluminium profielen, voorzie van poedercoating. De tot in 

detail aangewende beproefde techniek garandeert een onderhoudsarm functioneren van het eindproduct.   

 

Technische kenmerken:  

Knikarmschermen  Hawai 

Armlengtes (per 50 

cm)  

1500 tot  

3000  

Max. uitval  3000  

Max. breedte 1 deel  6000  

Koppelbaar  Neen  

 



  

 
 



Benodigdheden voor de montage  

• Boormachine/ boren 

• Schroevendraaiers 

• Batterijschroevendraaiers 

• Chemische verankeringkit 

 

• Ladders groot & klein • Inbussleutels 

 

• Set Engelse sleutels 

• Afstelkabel voor de motor of een RTS-zender om te programmeren 

• Verder alle gebruikelijke gereedschappen 

• … 

Opgelet: de knikarmscherm wordt geleverd zonder de benodigde schroeven of bouten om de tent tegen de muur te 

monteren  

Montagehandleiding knikarmscherm (enkelvoudig of 

gekoppeld)  
Gelieve vóór aanvang van de plaatsing deze handleiding zorgvuldig te lezen.  

Opgelet: De knikarmscherm dient onder een minimale hellingshoek van 10° geïnstalleerd te worden.  



1. Voorbereiding en montage 

Leg alle onderdelen naast elkaar. 

Leg de knikarmscherm op een sterke 

ondergrond, afgedekt met een doek (Foto 1), 

zodat de profielen niet kunnen beschadigd worden.  

2. Plaats nu de wandsteunen op de tent, vlak naast een ophangarm. Zo kan je de 

locatie op de muur meten (Foto 2). Voor de knikarmscherm Solitair wordt deze 

plaats gemarkeerd omdat je de armen niet kan zien.   

Die bevestigingsplaats moet voor alle tenten vlak naast een arm zijn! Indien mogelijk kies je die kant 

waarvóór de arm in gesloten toestand niet zal komen. Op die manier kan je de bouten gemakkelijk vast  

Meet nu die plaatsen op de tent en teken ze dan op de muur. De wandsteunen worden horizontaal 

perfect afgelijnd met een koord. Neem de chemische verankeringskit met de 

twee componenten, het net en de draadstang. Knip op vier overliggende 

plaatsen in het uiteinde van het net en plooi die dan naar buiten zodat het 

net niet in de diepe gaten van de muur kan schuiven (zie Foto 3).  

Aan de andere kant plooi je het netje in een punt naar het midden toe, zodat 

de componentlijm niet zomaar in de spouwmuur verdwijnt.  

 
 Foto 3  Foto 4  Foto 5  

Boor gaten met een boor van 16mm. Frees deze gaten verder uit zodat je de 

moeren volledig kan laten verzinken in de muur (Foto 4). Steek het netje in de 

muur.  

Spuit de opening vol met componentenlijm. Steek er de draadstang in.  

Laat dit vooral voldoende lang drogen tot de composiet hard is!  

Hang dan alle wandsteunen aan de bouten en schroef de moeren stevig vast (Foto 5).  

OPGELET Zaag de  draadstangen  kort genoeg af, zodat ze het doek niet kunnen 

raken.  

Foto 1   

   



Hang nu de knikarmscherm in deze ophangbeugels.  

Open de tent een 15-tal centimeter. Indien motorbediening; sluit dan eerst de 

motor aan en open met behulp van een motorkabel de tent.  

Nu kan je aan de wandschroeven (Foto 6). Trek ze stevig aan.  

 

3. Afregelen van de hellingsgraad. 

Het afregelen gebeurt heel eenvoudig en secuur. 

Let er op dat je eerst de buitenschroef los draait (Foto 7), waarna je de inclinatieschroef kan aanpassen 

(Foto 8). De foto’s werden genomen aan de rechtse kant van de knikarmscherm.  

Laat je werkpartner het uitvalprofiel wat optillen, zodat het draaien gemakkelijker gebeurt. 

 
Als je naar links draait stel je de tent hoger af, en zal dus de doorgangshoogte vermeerderd worden. 

Als je naar rechts draait zal het uitvalprofiel zakken, en zal dus de tent meer naar beneden hangen. 

(Opgelet: aan de linkse zijde is dit het spiegelbeeld).  

Hou er rekening mee dat je een vrije doorgangshoogte moet hebben van minimum 2 meter!  

Een optimale hoogte voor het uitvalprofiel bedraagt 2m10.  

Controleer dat alle armen dezelfde inclinatie vertonen.  

Je moet telkens de rechtse schroef terug vast zetten als de juiste helling bekomen is.  

Neem wat afstand om te kijken of dit uitvalprofiel 100% horizontaal hangt.  

   

      



Tip: als je over het uitvalprofiel naar de bovenkast kijkt moeten die twee lijnen 

perfect gelijk lopen.  

Opmerking: Bij breder dan 5000mm doekondersteuning bijregelen door middel 

van de 2 bouten, afhankelijk van de ingestelde hellingshoek.   

4. Uitvoeren van de elektrische installatie 

• De elektrische aansluiting dient volgens de geldende officiële richtlijnen 

uitgevoerd te worden en door gekwalificeerd personeel te gebeuren. 

• De eindpunten moeten volgens de gebruiksaanwijzing van de motor 

afgeregeld worden. 

• Opgelet: een SLT motor blijft nog een beetje natrekken na sluiting van de 

kast, om mogelijke doekrek te kunnen opvangen en om de kast steeds 

optimaal te laten sluiten. 

• Wij suggereren om een afregelkabel met snelkoppelingen te gebruiken om 

de motor af te regelen (optioneel te verkrijgen gereedschap). 

• Wanneer de knikarmscherm volautomatisch moet kunnen functioneren; voorzie dan een “blokkeerschakelaar voor 

ruitenwasser”, om een onverwachte beweging te vermijden. 

5. Proefdraaien 

Om er voor te zorgen dat alles op een perfecte manier zal functioneren dien je de zonwering volledig 

te laten uitrollen, en volledig terug te laten ingaan. Zo merk je eventuele kleine problemen op die 

snel kunnen verholpen worden. Controleer bijvoorbeeld: 

- Werden de eindposities van de motor juist bepaald? Zie de bijgeleverde handleiding van de fabrikant van de motor. 

- Controleer de spanning op de veerarmen. 

- Staat het doek mooi onder spanning in uitgerolde positie? 

6. Het doek 

Alle Acryl-zonweringsdoeken worden in de massa gekleurd en worden speciaal ontworpen voor duurzaam gebruik buiten. 

Het zonweringdoek is een hoogtechnologisch weefsel dat moet beantwoorden aan strenge kwaliteitsnormen, waarop 

permanent controles uitgevoerd worden. 

Keuze uit fantasie- of uni-kleuren volgens de collectie. Het gewicht bedraagt +/- 295gr/m². 

De confectie betreft gelijke banden van 1200mm, zijzomen van 50mm en met een dubbele stepsteek met polyester garen. 

Het doek werd behandeld tegen rotten. Het is schimmelwerend en vuilafstotend. 

Opgelet voor zwaardere doeken (bv. R.&.H): het is beter één knikarm meer te bestellen waardoor het doek mooi strak zal 

hangen. 

7. Problemen detecteren en oplossen 

• de motor blijft even natrekken wanneer de zonwering volledig gesloten werd 

1. Dit is volstrekt normaal. Een SLT Somfy motor blijft nog even natrekken wanneer hij het doek in de kast heeft 

getrokken, om ervoor te zorgen dat de kast steeds goed gesloten wordt, en om mogelijke doekrek op te vangen.  

• de motor maakt lawaai maar het doek komt niet uit. 

2. Controleer de aansluitingen van de motor: verwissel eventueel de neutre (blauwe draad) en de phase (zwarte of 

bruine draad) 

• de motor werkt plots niet meer 

3. De thermische beveiliging werd geactiveerd. Dat is een veiligheid die wordt gestart wanneer de motor ongeveer 4 

minuten continue heeft gewerkt. Deze thermische beveiliging wordt automatisch gestopt na 15 à 30 minuten 

naargelang de buitentemperatuur. 



4. Controleer de eindkoersen van de motor. 

5. De stroomaanvoer werd onderbroken. Controleer ook de zekeringkast. 

6. Werd de motor correct aangesloten? Controleer de aansluitingen. 

7. Mechanische blokkering van de zonwering. Controleer de koorden, het 

uitvalprofiel of andere onderdelen. 

• het doek rolt op ondanks dat het neerbevel gegeven werd 

8. Verwissel de bedrading zwart en bruin in de schakelaar 

• de motor stopt niet op zijn eindkoersen 

9. Controleer de eindkoersen en stel ze correct af volgens de handleiding van de fabrikant van de motor. 

8. Gebruik en onderhoud 

- Een correct gebruik verhoogt de levensduur van je knikarmscherm.  

- Dit is een zonwering. Gebruik de tent niet als regenscherm of windscherm. 

- Wanneer de tent regelmatig onderhouden wordt voorkom je slijtage en/of functioneringsproblemen. o Reiniging van 

de aluminium onderdelen: met zacht water, zonder agressieve reinigingsmiddelen die lak en beschermlagen kunnen 

aantasten. 

o Reiniging van het doek gebeurt met een stevige borstel. Hardnekkige vlekken worden met een lauwe bruine 

zeepoplossing aangepakt. Nadien overvloedig spoelen met water. 

- Laat het natte doek volledig opdrogen alvorens het op te rollen. Indien dit door hevige rukwinden niet kan, wordt de 

eerstvolgende gelegenheid hiervoor waargenomen. 


