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Systeem StarlineFix 
voor dakramen
Montage-instructies voor type V-F-AD
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Gedetailleerde weergave (niet alle onderdelen weergegeven)

Accessoires lijst (foto's)

Benodige gereedschappen 

Lijst van accessoires (aantal)

Spanningsveer

Paar afdekkappen voor kopeinden

Lager voor kopdelen

Zeskantsleutel 

Paar geleide rails

Teruglooprem (optioneel)

Bevestigingshaken, schroeven & deuvels

Kopeinden

Socketkap voor rechterkopeinde

Paar sokkels

Stelschroeven voor kopedelen en sokkels

Treksnoer 

Accuboor

Gumminhamer Handschoenen

Boren:
• Steenboor Ø 5mm  
 (muren) Bit PZ2 Tang Hamer
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11 Teruglooprem 
(optioneel)

Artikel 
I5SA 002 531

Artikel 
SLFA 002 96977

Artikel 
SLFA 002 931X

Artikel 
I5SA 000 635

Artikel 
SLFA 002 930X

Artikel 
I5SA 000 636

Artikel 
M5SA 002 4386

Artikel 
I5SR 002 439

Artikel 
SLFA 002 3746

Artikel Winkel 
SLFA 002 936X

Artikel 
SLFA 002 922X

Artikel 
SLFA 002 929X

+ SLFA 003 475X
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Knijp aan het einde van de 
beweegbare rail het borstelka‑
naal een beetje samen met een 
(Knijp) tang zodat de borstel er 
niet uitglijdt.

Plaats een geleideschoen 7  in 
de handgreeprail. Tik hem met 
een hamer in de handvatrail 
(alleen op het bovenste gedeelte 
kloppen!). 
 
 

Indien gewenst:
Als u het trekkoord 8  wilt 
gebruiken, schuift u het in de 
smalle groef. Deze bevindt zich 
ook aan de zijkant van de brede 
gripgroef van de handgreeprail.

Bevestig nu de tweede geleide‑
schoen 7  aan de andere kant 
van de handgreeprail (zoals 
beschreven in de montagestap 

2 ). 

Inbuskap Plaats nu het rechter 
kopdeel (DX/R) 2  in elkaar:  
a) Plaats het lager 5  met de 
kraal eerst op de sok op het 
kopdeel  
b) Plaats de inbuskap 4  in het 
gat in het kopgedeelte totdat het 
"klikt" 

c) Draai de achteruitrem 
(optioneel) op de inbusdop 4  
door deze naar links te draaien ‑ 
totdat de veer van de rem de hiel 
op de inbusdop heeft bereikt.

Duw het gemonteerde rech‑
ter kopdeel 2  in de netas in 
de rolgordijncassette zoals 
afgebeeld (let op de inkepingen 
op het lager / teruglooprem!). 
Houd de andere kant vast zodat 
de netschacht niet naar buiten 
wordt geduwd.

Schroef vervolgens het rechter 
kopdeel vast aan de rolgor‑
dijncassette met twee 3,5x30 
schroeven.
AANDACHT  vastschroeven en 

niet te strak aandraaien, anders 
kan het net beschadigd raken! 

Nu het linker hoofddeel (SX/L)
2  monteren:

a) Plaats het lager 5  met de 
kraal eerst op de bus op het 
kopgedeelte 
b) steek vervolgens de veer 1  
met de "krokodilbek" eerst in het 
gat in het kopgedeelte totdat 
deze "klikt". 

Steek de gemonteerde veer in 
de cassette totdat deze er nog 
een handbreedte uitkomt
TIP  Het is het beste om de 

volgende stap op de rand van 
een tafel te doen.

1. Bevestiging handgreep rail

Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montagestappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan. 

2. Bevestig lager met veer- en teruglooprem (indien besteld) 
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TIP
Draai indien nodig de handgreeprail 
zo dat de brede handgreepgroef  
in de richting van de bolle kant  
van de cassette wijst.

Geleideschoenen zijn 
gemarkeerd met DX 
en SX.

DX = rechts van 
binnenuit gezien

SX = links van  
binnenuit gezien

Span nu de veer 1  volgens  
onderstaande tabel door het 
lager met de klok mee te  
draaien. 

Aandacht Risico op letsel
Bij het spannen van de veer is het mo‑
gelijk dat uw vingers wegglijden en het 
lager "terugspringt". Gebruik voor de 
zekerheid geschikte handschoenen 
voor deze werkstap.
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Kopeinde 2   
rechts DX/R

Teruglooprem 5

Inbuskap 4

Retourrem 
(indien besteld)

Hoogte tot
1650 mm

Hoogte tot
2450 mm

Standaard
Tegenwind

Standaard
Tegenwind

Geleiderail

Cassettebreedte in mm

Met teruglooprem + 3 toeren
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Het gespannen kopeinde 2  op
de cassette bevestigen Gebruik 
er twee schroeven 3.5x30 voor.
AANDACHT  Schroef de 

schroeven er recht in en niet 
kantelen, anders het net kan 
beschadigd raken.

Beide hoofdeinden 2  hebben 
een tong waarin een gat zit. 
Draai nu een stelschroef 10  
van binnenuit in dit gat met 
van meegeleverde zeshoekige 
sleutel 9 .

Draai de stelschroef niet zo ver 
10  met de punt zodat deze aan 

de andere kant van de tong naar 
buiten steekt!

Schroef alleen zo ver in dat de 
punt van de stelschroef 10  gelijk 
is met de andere kant van de 
tong van het hoofdeinde.

De bussen 6  zijn gemarkeerd 
met SX (links) en DX (rechts). 
Steek de bijpassende socketpa‑
ren in elkaar.

Gebruik nu de meegelever‑
de inbussleutel 9  om een 
stelschroef 10  in het gat in elke 
basis te schroeven.

Draai de stifttap 10  slechts 
zover in de basis als op de 
afbeelding hierboven.
AANDACHT  Schroef de  

stelschroef in geen geval te ver.

Steek de socket 6  aan de 
zijkant van het eindprofiel in. 
Als dit een beetje lastig is, kun 
je voorzichtig (!) hulp bij een 
(rubberen) hamer. 

Monteer de rolgordijnkast en de 
zijdelingse geleiderails door: 
De Tongen van de kopeinden 

2  in de bedoelde groef van de 
geleiderails plaatsen. 

Draai vervolgens met de inbuss‑
leutel 9  de stelschroeven 10  
van de tongen de hoofdeinden 
zo strak dat de punt van de 
stelschroef heel licht in de 
geleiderails duwt. Je voelt de 
weerstand van het metaal. 

Steel vervolgens het afsluiting‑
profiel met de sokkels in de 
zijdelings geleide rails 6 .
 

Draai vervolgens met de inbus‑ 
sleutel 9 de stifttappen 10  op 
de tongen van de kopdelen vast, 
zodat de punten van de stifttap‑ 
pen heel licht in de geleiderails 
drukken. Je voelt de weerstand 
van het metaal.

Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montagestappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan. 

4. Monteer de basis en bevestig deze aan het eindprofiel 

5. Monteer het rolgordijn
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3. Bevestig stelschroeven aan kopeinden

Sockets moeten perfect in de 
groeven van de geleider passen.

Systeem StarlineFix voor dakramen 
Montage-instructies voor type V-F-AD

AANDACHT  
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De bovenste rolgordijnkast, de 
zijdelingse geleiderails en het 
onderste eindprofiel zijn nu 
verbonden tot een frame.

Schuif twee montagebeugels 13  
boven in de rolgordijncassette 
en en onder in het afsluitprofiel. 
Schuif oor een brede cassette 
nog een extra montagebeugel in 
het midden. 
 

Neem een rubberen hamer om 
daarmee de montagebeugels 
13  gemakkelijker te bevestigen. 

Deze moeten vanaf elke kant 
ongeveer 10 cm worden inge‑
schoven / getikt. 

 

Schuif aan elke kant van de zij 
geleiderails een montagebeugel 
13  ca. 10 cm van de boven – en 

onderkant. Bij zeer lange gelei‑
derails een extra montagebeu‑
gel in het midden plaatsen. 

 

Neem een rubberen hamer om 
daarmee de montagebeugels 
13  gemakkelijker te bevestigen. 

Deze moeten vanaf elke kant 
ongeveer 10 cm worden inge‑
schoven / getikt.

Nadat u de montagebeugels 13  
heeft ingeslagen en gepositio‑
neerd, bevestigt u de afdekkap‑
pen 3  aan de zijkant van de 
rolgordijnkast. 
 

TIP  Vanaf hier is het aan te 
raden om met een tweetal te 
werken. Houd het rolgordijnf‑
rame tegen de helling van het 
dak waar het later moet worden 
bevestigd.

AANDACHT  Het rolgordijnframe en het eindprofiel moeten in 
een hoek van 90° met de zijgeleidingsrails worden verbonden – 
het frame niet vervormen! 
Gebruik nu een pen om de boorpunten voor bevestiging te markeren 
die van het rolgordijnframe (indien u de montagebeugels 13  aan de 
zijkant bevestigt) geplaatst, markeer dan uiteraard de boorgaten aan 
de zijkant).

Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montagestappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan. 

6. Duw / tik in de montagebeugel in het profiel – kies een van de twee opties

OPTION 1 OPTION 2
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7. Bevestig de afdekkappen voor de kopeinden en schroef de hor op het schuine dak 

Systeem StarlineFix voor dakramen 
Montage-instructies voor type V-F-AD

KLAAR
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Verwijder het rolgordijnframe 
en boor de gaten met een boor 
van Ø5 mm. Plaats vervolgens 
de meegeleverde universele 
pluggen (het kan nodig zijn 
om speciale spouw‑ of gipskar‑
tondeuvels bij een bouwmarkt 
te halen). 

Plaats het frameop zijn positie 
en schroef het met de schroef 
4x40 door de Montagebeugel 
15  op de gemarkeerde positie 

van het schuine dak. 

U kunt dit doen met een schroe‑
vendraaier of een accuschroe‑
vendraaier. Bij gebruik van een 
accuschroevendraaier raden wij 
aan om de schroeven met een 
laag vermogen vast te draaien, 
zodat de schroefkoppen niet 
scheuren. 
 

Bevestig tot slot de afdekkingen 
voor de montagebeugels 13  
voor een mooiere uitstraling. 

Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montagestappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan. 
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8. Insectenwerend middel in de sparing/sponning van het dakraam aanbrengen

32 3433

©
 In

se
tt

o 
G

m
bH

 · 
N

L‑
03

20
22

35

Trek uw geïnstalleerde insecten‑ scherm naar beneden totdat de 
automatische sluiter aan beide zijden met een "klik" op zijn plaats 
klikt. 
BELANGRIJK  Voor een optimale opening en sluiting is het beter 

om het Handvat rail altijd met twee Handen te bedienen en met 
dezelfde druk!

3736
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 Als je de insectenbescherming  regelmatig schoon  maakt zal het langer  tegen vliegen en  
insecten  

beschermen.

ONDERHOUD 
 
Reinig het vliegenscherm minstens twee keer per jaar met een licht zachte (geen pluis) spons of  
doek. We raden dit aan in het midden van het jaar en aan het einde van de herfst. 

Gebruik in geval van zware vervuiling een pH-neutraal reinigingsmiddel. 
Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen – deze beschadigen het vliegenscherm!  

Verwijder kleine insectenresten, vogels pikken er graag naar en beschadigen het vliegenscherm  
met hun snavels (geen garantiegeval!). 

Bij harde wind moet de plisse ingetrokken worden (in de cassette) en in de winter de cassette  
verwijderen, zodat de stof niet wordt beschadigd door de kou.
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