
Et kvalitetsmerke fra Norge

ZIP�SCREEN MANUAL



ZIP�Screen pakkeliste

Item Bilde Antall

ZIP-screen kassett 1 stk.

ZIP-screen skinner 2 stk.

Skrukorker 8 stk.

L�Brakett 2 stk.

M6X16 Skrue 4 stk.

M8X20 Skrue 4 stk.

M4X20 Selvborrende

skrue
8 stk.

3mm unbrakonøkkel 1 stk.

4mm unbrakonøkkel 1 stk.
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Forberedelser før montering:

1. Gjør deg kjent med de forskjellige delene før du starter monteringen.

2. Unngå montering under sterk vind, regn og snø.

3. Vær forsiktig når du håndterer tunge gjenstander. Hold området trygt fra

barn og kjæledyr.

Verktøy:

Elektrisk drill Stjernetrekker Unbrakonøkkel Målebånd Vater

Montering:

1. Monter L-braketten

�1� Velg monteringsposisjon og fest L-brakettene på undersiden av bjelken med

M8X20-skruer.
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2. Sørg for at posisjonen til ZIP-screen stoffet er sentrert

�1� Sjekk om avstanden mellom den indre kanten av endelokket og den ytre

kanten av ZIP-screen duken er 20 mm (feilmargin: ≤ �2,5 mm).

�2� Hvis den ene siden ikke oppfyller størrelsesstandarden �20 mm), trekk

ZIP-screenen helt ut og juster duken derretter sideveis slik at den er

sentrert.
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3. Montering av skinner og ZIP-screen kassett

�1� Skru løs skruene �M4X25� på skinnen med en unbrakonøkkel �3 mm).

Demonter deretter sporene etter tur.

�2� Skill mellom venstre og høyre skinner, slik at åpningen vender fremover.

Skyv deretter skinnene inn i sidedekslene på ZIP-screen kassetten.

5



4. Monter Zip-screenen

�1� Løft kassetten og sideskinnene i vertikal stilling og plasser den på

pergolaen. Fest ZIP-screen kassetten på L-brakettene med skruer �M6X16�.

Bor hull i søylene gjennom de allerede eksisterende hullene i baksporet.

Bruk en 2mm metallbor.

�2� Fest deretter baksporene med selvborrende skruer �M4X20�.

❗Å feste screenen til siden med sveiv gjøres litt annerledes enn på de andre
sidene.

På siden med sveiv snur du kassetten 180 grader rundt så den vender mot
innsiden av pergolaen. Du løfter kassetten opp til toppen av bjelken, og skrur
siderammen på screenen inn i søylene på pergolaen. Brakettene i toppen benyttes
altså ikke ved montering av screen på denne siden.
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5. Sørg for korrekt montering av begge skinnene

Kontroller avstanden mellom sideskinnene i topp og bunn. Tillatt feilmargin

� 3mm.
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6. Sett glidelåsen inn i det indre sporet og monter det

fremste sporet

�1� Sett glidelåsen inn i det indre sporet. Pass på at den V-formede åpningen

vender oppover. Under denne prosessen må du ikke vippe sporet, ellers kan

glidelåsen bli skadet.

�2� Monter frontsporet til baksporet tett, og skru på med M4X25-skruene.
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7. Sjekk at demperne er inne i sporet

8. Montasjen er nå fullført. Sjekk at målene på toppen, midten

og bunnen er de samme.

Take �1� as the standard, and the error                       Diagonal size error: under 5 mm.

Bruk �1� som standard. Feilmarginen                          Diagonal feilmargin: under 5 mm.

mellom �2� eller �3� og �1� bør ikke

være mer enn 3mm
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