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Viktig informasjon før du starter
Viktig informasjon til deg som skal montere solskjermingsprodukter og skal ha:
•

Elektriker

•

Lift

•

Tømrer

•

Stillas

•

Murer

•

Transportselskap (bil/båt/luft)

•

Rørlegger

•

Evt. hjelp av andre/andre hjelpemidler

For å unngå overraskelser på montasjedagen anbefaler vi at du god tid i forveien pakker ut
produktene og sjekker at du har mottatt alt iht. bestillingen.
•

Tell over antall systemer

•

Sjekk at ingen deler er bøyd, knekt eller på annen måte er skadet.

•

Sjekk at motorledning kommer ut på riktig side.

Dersom du har bestilt et produkt med IO eller RTS motor, bør du likevel koble disse til
individuelle brytere eller kontakter. Målet er at hver screen skal kunne kobles ifra strømkilden
individuelt. Dette forenkler både programmering og senere service betydelig.
Sjekk ledere på motorledning:
Motorkabel på terrassemarkiser, persienner og ZIP Screen 126 skal ha 3 ledere dersom du har bestilt
med IO eller RTS motor.
•

Har du bestilt med LT eller WT motor skal ledning ha 4 ledere.

ZIP Screen 95 er dobbeltisolert og leveres med 2-leder ved IO/RTS motor og 3-leder hvis bestilt med
LS motor.
Sjekk at motorkabel er uskadet og test at motor fungerer:
•

IO/RTS motorer: koble til strøm og trykk opp og ned samtidig.

•

WT motor: koble til Somfy-servicekabel. Trykk og hold opp/ned knapp.

Kvitterer motor med en liten ned/opp bevegelse er alt ok, og du kan koble fra systemet igjen.
•

LT/LS: Koble til strøm på 3 av lederene, jord, blå og brun eller sort, (ZIP Screen 95 har ikke
jord, så der setter du strøm på blå og brun eller blå og sort). Begynner motor å gå er alt ok,
og du kan koble fra systemet igjen.
Kontakt oss ved spørsmål underveis på kundeservice@solskjerming-as.no eller prøv vår
«feilsøker» her: https://www.solskjerming-as.no/kjopshjelp/veiledere/feilsoker-zip-screens.
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Hovedkomponenter ZIP Screen 95 og 126
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Anbefalt festemateriell ZIP Screen 95 og 126
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For ZIP Screen 95 anbefaler vi å bruke TX20 C4 4,5x50 med kutt og senkhode. Eksempel
under: Skruehodet låser mot profil uten å komme i veien for PVC-skinne/bunnprofil.

For ZIP Screen 126 anbefaler vi å bruke Tx20 C4 Ø5x60mm Panhode med kutt. Nb! Skruehodet
må ikke være større enn Ø9mm. Viktig at hodet på skrue går gjennom første del av profil.
Eksempel under.
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Montering

Monteringsanvisning i videoformat kan sees her: ZIP Screen 95 og ZIP Screen 126
1. Ta fra hverandre sideskinnene ved å skru av lukkeprofiler og ta ut PVC-lister:

2. Sett bæreprofil i kassett:
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3. Løft systemet på plass - hold i kassett og høyt på bæreprofilene:

4. Sentrér systemet om vinduet i riktig høyde og sett første skruen øverst på en side. Sjekk at samme
bæreprofil er i lodd og sett skrue nr. 2:

5. Sjekk at kassett er i vater og sett ny skrue øverst i den andre bæreprofilen. Sjekk deretter at denne
også er i lodd og sett resten av skruene (bruk alle hullene).
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6. Sett i PVC-lister. Viktig å få glidelås inn i kanal.

7. Sett på lukkeprofiler + skruer. Viktig å få PVC-lister ordentlig inn i sideskinne/bak lukkeprofil.

Deretter sett strøm på motor og bruk fjernkontrollen til å programmere øvre og nedre stoppgrense
(gjelder RTS- og IO-motorer).
NB! Husk å kun sette strøm på ett og ett system når du gjør dette. Ikke forsøk å
programmere flere systemer samtidig.
Se neste side for programmeringsguide for RTS- og IO-motorer.
Video av programmering med fjernkontroll kan sees her: https://youtu.be/qhjJsOGLDww
Programmering av motorer med kablet styring, LT/LS og WT på side 8.
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Paring av fjernkontroll og programmering av stoppgrenser
1. Sett strøm på systemet. NB! Kun ett system av gangen.
2. Velg ønsket kanal på fjernkontroll for systemet. Hvis du har en 1-kanals veggbryter eller
fjernkontroll kan du se bort fra dette punktet.
3. Trykk pil for opp og ned samtidig. Sjekk at motor kvitterer med en liten bevegelse ned og opp.
4. Sjekk retning på motor; når du trykker små trykk på pil ned skal bunnprofilen gå nedover.
Dersom den går oppover, kjør duken litt ned (altså pil opp). Trykk og hold MY til motor
kvitterer. Når du nå trykker på pil ned skal bunnprofilen nå gå nedover.
5. Kjør deretter bunnprofilen til ønsket øvre stoppgrense (ca 5mm under kassetten).
6. Trykk og hold MY + pil ned 2 sekunder før du slipper. Bunnprofilen kjører nå nedover.
Dersom den stopper før du er helt nede, trykk og hold pil for ned inne til du er helt nede. Du
kan stoppe når som helst ved å trykke på MY.
7. Når bunnprofilen er 1-2cm fra bunnen av sideskinnene, trykk og hold MY + pil for opp
2 sekunder. Systemet kjører nå tilbake til øvre endestopp (satt i pkt. 5).
8. Når bunnprofilen har stoppet, trykk og hold MY til systemet kvitterer.
9. Snu fjernkontroll/veggbryter og trykk kort på "prog" knappen (på baksiden av
fjernkontrolleren/veggbryteren). Systemet kvitterer.
Systemet er nå ferdig programmert. Dersom du kobler fra strømmen vil systemet likevel huske
både øvre og nedre endestopp, samt paring med fjernkontroll.
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ZIP Screen 126 med WT motor kan du se video av programmering med Somfy sin servicekabel her:
https://photos.app.goo.gl/3g7KcsASvUhGp5Av6
Se "Kommentarer" for beskrivelse av hvert steg i prosessen. Merk at dersom retning på system er
"feil" bytter du sort/brun og begynner helt på nytt.
ZIP Screen 126 med LT motor leveres systemet med forhåndsinnstilt øvre og nedre stoppgrense.
Øvre grense vil være tilnærmet korrekt. Nedre grense settes ~50cm under øvre grense (uansett høyde
på system).
For å justere på nedre endestopp må du ta av frontdeksel på kassett (1 skrue på hver side) og
lokalisere trykknappene på motor(side) - gult deksel taes av. Bilde av dette her:
https://photos.app.goo.gl/Eq2PefLsxKYeXyGa7
Trykk begge inn. Deretter kjør systemet ned til ønsket endestopp. Trykk på en av knappene slik at den
spretter ut. Dersom du ikke får kjørt systemet lengre ned har du satt nedre endestopp. Hvis systemet
kan kjøres videre ned; trykk samme knapp inn igjen. Kjør tilbake til ønsket nedre endestopp. Trykk på
den andre knappen slik at denne spretter ut. Nedre endestopp er satt. Kjør deretter til øvre endestopp
og trykk på den siste knappen så den spretter ut. Begge grenser er da satt.
Merk at dersom retning på system er "feil" bytter du sort/brun.
ZIP Screen 95 med LS motor leveres systemet med forhåndsinnstilt øvre og nedre stoppgrense.
Øvre grense vil være tilnærmet korrekt. Nedre grense settes ~50cm under øvre grense (uansett høyde
på system).
For å justere på nedre endestopp må du ta av frontdeksel på kassett (1 skrue på hver side) og
lokalisere settskruene på motor(side). Deretter bruke fleksibel umbraco (følger med) og justere på en
av skruene, slik at du gradvis justerer ned endestopp.
Bilder av (tilsvarende) skruer her: https://photos.app.goo.gl/weWpj9TRKYsvEay27
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Vedlikehold

Vedlikehold i form av renhold og justering av endestopp (ved behov) er viktig for at produktet skal vare
lengst mulig, og nødvendig for at garantiene skal gjelde.
Duk og konstruksjon vaskes med mildt såpevann (f.eks. bilshampo eller Zalo) minst 2 ganger i året. I
kystnære strøk: 4 ganger gjennom sommeren. Viktig å skylle godt med rent vann etterpå, ovenfra og ned.
Unngå spyling opp i kassett fra undersiden. Konstruksjon og duk kan lufttørke eller tørkes med et
håndkle. Det er viktig at duken er tørr før systemet kjøres opp og evt. etterlates opprullet for en lengre
periode.
Er du entusiast kan du polere lakkert konstruksjon med poleringsmiddel og gi synlig festemateriell en kort
spray med CR 5-56 e.l. Viktig å ikke treffe screenduken.
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Ettersyn

Normalt ettersyn vil si at du reagerer på eventuelle unormale omstendigheter rundt måten
produktet fungerer på.
Ulyder: Noe lyd fra systemet når det kjøres ned eller opp igjen er helt normalt. Noe er motordur, samt
at spesielt større systemer (med høyere vekt enn mindre systemer) også vil kunne avgi noe lyd under
kjøring. Dette kommer av at motor og endekopp i hver ende av dukrullen beveger seg noen små
millimeter i forhold til hverandre. Dette vil kunne høres som ‘rumling’ inne i boligen, eller små knepp.
I noen tilfeller vil også dukens glidelås høres kjøre opp/ned inne i sideskinnene. Gjelder kanskje
spesielt der glidelåsen entrer PVC-skinne. Dette er også normalt.
Unormal dur fra motor eller annen knepping i duk/konstruksjon skal ikke forekomme. Skulle det skje ber
vi deg sende oss en video av dette – til kundeservice@solskjerming-as.no
Dersom duken, uansett årsak, har kommet seg ut av en av sideskinnene er det viktig å stanse all
videre bruk - inntil dette er rettet. Hvis du ser sola mellom sideskinne og duk, eller ser
systemet utenfra og registrerer at duken har hoppet ut – kontakt oss på kundeservice@solskjermingas.no
Sjekk at det ikke eksisterer hindringer i eller langs sideskinner og bunnprofil under kjøring (vegetasjon,
smuss, snø, is etc).

Sjekkliste:
Kjenn på sideskinner på begge sider, at de sitter godt fast mot veggen.
Ved kort trykk på pil ned på fjernkontroll kjører systemet ned til nedre stoppgrense og stopper
automatisk.
o Det er ~1-2cm klaring fra bunnprofil til endedeksel på sideskinne.
Glidelås langs duk på begge sider låser mot sideskinnene.
Duken er hel/ingen kutt.
Ved kort trykk på pil opp på fjernkontroll kjører systemet opp til øvre stoppgrense og stopper
automatisk.
o Det er ~5mm klaring fra bunnprofil til frontdeksel på kassett.
Det er ingen skrapelyder under kjøring ned/opp.
Duk ruller opp på rullen nærmest glasset. Duken skal være underrullet, ikke overrullet.

Solskjerming AS
Måkeveien 6, 1679 Kråkerøy
Org.nr: NO 911884348 MVA
Tlf: 6910 9888 (09.00 – 15.30).
Web: www.solskjerming-as.no
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