
Pilkington Insulight™ met ScreenLine® 

GarantievoorwaardenGebruiksaanwijzing 
handbediend



Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Pilkington Insulight™ met ScreenLine® 
beglazing. Als het goed is krijgt u deze gebruiksaanwijzing op het moment 
dat de beglazing geplaatst is en kunt u van uw aankoop gaan genieten. 

Werking van het systeem.
In de bovenbak van het systeem zit een ronde magneet. In de koordbe-
diening, kantelstaaf of draaiknop die op het glas gemonteerd is, zit de 
andere magneet. Deze twee magneten zorgen ervoor dat u het systeem 
kunt bedienen.

Koordbediening

Kantelstaaf

•  Om de ScreenLine® neer te la-
ten, beweegt u het linker koord 
naar beneden. Indien u een 
uitvoering met jaloezieën heeft, 
zullen de lamellen naar buiten 
dicht kantelen

•  Om de ScreenLine® op te trek-
ken, beweegt u het rechter 
koord naar beneden. Indien 
u een uitvoering met jaloezieën 
heeft, zullen de lamellen naar 
binnen dicht kantelen

•  Om de jaloezieën dicht te 
kantelen, draait u de kantelstaaf 
linksom. 

•  Om de jaloezieën open te 
kantelen, draait u de kantelstaaf 
rechtsom. 

Beweeg het koord altijd parallel aan het glas.

Indien u lang door draait zal het systeem optrekken.



•  Om de jaloezieën dicht te 
kantelen, draait u de draaiknop 
rechtsom. 

•  Om de jaloezieën open te 
kantelen, draait u de draaiknop 
linksom. 

Voorzorgsmaatregelen.
Indien uw Pilkington Insulight™ met ScreenLine® beglazing in een draai-
kiep raam geplaatst is, mag u het systeem alleen in gesloten toestand 
bedienen. Dit om schade aan het systeem en het glas te voorkomen.

•  Druk de PUSH knop op de 
koordspanner in en open het 
klepje.

•  Verwijder het koord uit de 
spanner.

•  Druk de PUSH knop aan de 
onderkant van de koordbedie-
ning in.

•  Verwijder de bediening uit  
de grondplaat door deze naar 
beneden te schuiven.

Terugplaatsen van de koordbediening

•  Schuif de bediening van onder naar boven 
in de grondplaat tot u een klik hoort. 

•  Leg het koord in de koord-
spanner en sluit het klepje.  

Indien u lang door draait zal het systeem optrekken.

Draaiknop

Doordat het systeem in de spouw van het isolatieglas is gemonteerd, is het 
tevens onderhoudsarm. Het enige dat u hoeft te doen is het reinigen van 
het glas. Daarbij kan het handig zijn om het koord tijdelijk te verwijderen. 

Verwijderen van de koordbediening



CE-markering bevestigt dat een product voldoet aan de relevante geharmoniseerde Europese norm.

De CE-markering voor elk product, waaronder de opgegeven waarden, staat op www.pilkington.com/CE.

Deze publicatie verschaft slechts een algemene beschrijving van het product. Meer informatie kan worden 

verkregen bij uw Pilkington vestiging. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen 

dat dit product geschikt is voor een specifieke toepassing en dat het gebruik voldoet aan alle geldende 

wetten, normen, regels en andere vereisten. In de mate die door de geldende wetten is toegestaan,  

zijn Nippon Sheet Glass Co. Ltd en alle dochterondernemingen niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen  

in deze publicatie en voor de gevolgen van het feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd.
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