
  

Montage instructie RS Classic 

1. Pak de screen en de geleiders uit. Pas op voor krassen. 

Bij die geleiders worden altijd die klein onderdelen ingepakt. 

2. Maakt een gat in de muur of kozijn voor de kabeldoorvoer. 

3. Demonteer de voorkap van de RS Classic (alleen bij motors met 

mechanisch eindschakelaars). 

4. Ga met de doek ± 15 cm naar beneden, om de doek met rits makkelijker 

in de inlay te plaatsen. 

5. Monteer de geleiders op de gewenste positie ( U kunt gebruiken die RS 

Classic HTF of ZIP LHTF geleider). 

LET OP: De breedte van de screen en geleiders moet op hele hoogte het 

zelfde zijn. De RS Classic moet goed horizontal en verticaal zitten. 

De geleiders vastzetten met doorgeboorde schroeven of vastklikken op de 

klikblokjes. 

De geleiders niet doorboren in de plek waar inlay zit. 
 

 
 

 

 

6. Zet de kast op de geleiders de rits langzaam en precies invoeren in de 

kunstof inlay. 

7. Bij de onderlijst is de rits speciaal 1cm langer, wat help de rits in de inlay 

invoeren. 

8. De inlay werkt in de RS Classic geleiders. Het heeft boven een extra 

inloop stuk, om de rits makkelijk te platsen. 

Omdat de inlay niet naar boven gaat is bij de geleiders een neus gemaakt. 

Hier niet boren 



  

 

 

 

Bij de montage de inlay niet extra blockeren. 

9. Ga met de onderlijst eerst naar beneden, als U zeker bent dat de rits 

binnen de inlay zich bevind. 

 
10. Als bij montage in de dag kan de kast niet van boven af in die geleiders 

geschoeven worden, het systeem eerst bij elkaar zetten en de complete 

screen in de dag monteren. 

11. Als de screen wordt geplaatst de onderste en bovenste positie van de 

onderlijst instellen. 

 
Alle veranderingen en klachten kunnen gemaakt worden alleen in Top 

Zonweringbestellen. 

Als dat nodig is komen wij naar de afspraak direct naar de klant om reparatie te 

maken. 

Elke modifikatie op eigene hand (breedte, hoogte vermaken, extra nietjes en 

schroefjes, delen wisselen ) bij de RS Classic is buiten garantie. 


