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Systeem Adria 
voor ramen en deuren
Montagehandleiding type V-F-NS (A), V-F-VS (B)



Kant 2/6Insetto GmbH · 91629 Weihenzell · www.insetto.nl

Accessoires lijst (foto's)

Benötigtes Werkzeug

Akkuschrauber

Handschuhe

Bohrer:
• Stein Ø 6 mm (Mauerwerk)
• Metall Ø 4 mm & 10 mm
 (Führungsschienen)Bit PZ2 Wasserwaage Bandmaß oder Metermaß
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Systeem Adria voor ramen en deuren 
Montagehandleiding type Typ V-F-NS (A), V-F-VS (B)

Artikel 
A5SA 002 433

Artikel 
I5SA 001 987X

Artikel 
I5SR 002 439

Artikel 
I5SA 000 635

Artikel 
I5SA 000 636

Artikel 
A5SA 002 419X

Artikel 
I5SA 002 531

een A5SA 001 561
Artikel 

A5SA 002 442
Artikel 

A5SA 002 506
Artikel 

A5SA 002 417
Artikel 

A5SA 002 418

Teruglooprem 
(otioneel) 

Gedetailleerde weergave (niet alle onderdelen weergegeven) Lijst van accessoires (aantal)

Lager links met veer

– Schroeven 4x40 (geleiderails)

Paar hoekbeschermers

– Schroeven 4x16 (veer & lager rechts)

Paar verstelbare sokkels 

Treksnoer 

Kopeinden 

Stelschroeven 

Teruglooprem (otioneel) 

Lager aan de rechterkant 

– Schroeven 3.5x40 (eindkappen)

Geleide profielen

– 6 mm deuvels

Boor afdichting

Schroeven & Pluggen:

Zeskantsleutel

1 stuk

6 stuks 6 stuks

1 paar

4 stuks 4 stuks

1 paar 1 paar

1 stuk 1 stuk

1 paar

4 stuks

1 paar

4 stuks

1 stuk

1 stuk

2 stuks 2 stuks

2 stuks

6 stuks 6 stuks

6 stuks 6 stuks

1 verpakking 1 verpakking

1 stuk 1 stuk

zonder voor-
montage

met voor- 
montage
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Trek de borstel uit het borstel-
kanaal aan de zijkant van de 
handgreep en schuif deze in 
het onderste borstelkanaal naar 
binnen.

Verkort de borstel zodat deze 
nog steeds 7 mm per zijde uit 
steekt.

Als de borstel aan de onderkant 
zit moet zich in het borstel-
kanaal van de handgreeprail 
bevinden: trek de borstel uit 
het onderste borstelkanaal van 
de handgreeprail en duw deze 
vervolgens in de groef aan de 
zijkant van de handgreep.

Snijd de borstel op de exacte 
maat van de greeprail.
Houd hiervoor de borstel aan 
het uiteinde aan een kant van 
de greeprail vast en knip aan de 
andere kant op lengte.

Indien besteld: Draai de achter-
uitrem 40  op de ronde "nippel" 
van het rechter lager 2  door 
deze naar links (dus tegen de 
klok in) te draaien. De rem is 
alleen ingeschakeld en niet 
vastgedraaid.

Schuif het lager rechts 2  in de 
netas in de rolgordijnkast zoals 
afgebeeld (let op de inkepingen 
op het lager/achteruitrem!). 
Houd de andere kant vast als 
de netas naar buiten wordt 
geduwd.

Het lager 2  moet de rolgordijn-
doos aan alle kanten afdichten. 
Schroef vervolgens vast met 
behulp van 2x schroeven 4x16 
vast. AANDACHT  Schroeven 
recht schroef in en draai niet om, 
anders kan het net beschadigd 
raken!

Lager met veer 1  aan de ande-
re kant inzet zo ver dat het nog 
een beetje uit is.

Waarschuwing: Risico op letsel
Bij het spannen van de veer 
is uitglijden met de vingers 
en dus een "terugval" van het 
lager mogelijk. Gebruik voor 
de veiligheid handschoenen 
die geschikt zijn voor deze 
activiteit. 

Spanwijdte niet de veer 1
volgens onderstaande tabel 
door het lager met de klok mee 
te draaien.

Steek vervolgens de gespannen 
veer 1  volledig in de doos en 
schroef deze met twee schroe-
ven 4x16 vast.
AANDACHT  Recht indraaien 

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

1. Pas de greep van de railborstel aan

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

2. Lager mit Feder und Rücklaufbremse (falls bestellt) anbringen, Zugschnur befestigen

5

9 10

6 7 8

V-F-NS (A) V-F-NS (A) V-F-VS (B) V-F-VS (B)1 432

Hoogte tot 
1650 mm

Hoogte tot 
2450 mm

Standaard

Tegenwind

Standaard

Tegenwind

Geleiderail
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Cassettebreedte in mm 

Met teruglooprem + 3 toeren

Systeem Adria voor ramen en deuren 
Montagehandleiding type Typ V-F-NS (A), V-F-VS (B)
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V-F-VS (B)

Plaats een geleideschoen 4  
aan beide zijden van de hand-
greeprail.

Bevestig de hoekbescherming 
3  aan de uiteinden van de 

uitstekende greeoprail.

Indien gewenst:
Duw het trekkoord 30  in de 
vrije groef aan de zijkant van de 
greeprail en zet vast door een 
90° rotatie.

Indien gewenst: Trek koord 30  
in de vrije groef aan de onder-
kant van het handvat Schuif de 
rail erin en zet deze vast deze 
met een rotatie van 90°.

Leg de geleiderails met an-
ti-windborstels spiegelend ten 
opzichte van elkaar (zie afbeel-
ding) – bij standaardborstels 
maakt het niet uit. Boor een gat 
van Ø4 mm door beide wanden 
op een afstand van ca. 200 mm 
(20 cm) vanaf het uiteinde van 
de geleiderails.

Boor op een afstand van ca. 
200 mm (20 cm) tot het andere 
uiteinde van de geleiderails nog 
een gat van Ø 4 mm door beide 
wanden. Boor bij geleiderails 
langer dan 150 cm nog een gat 
van Ø4 mm in het midden.

Alleen aan de zijkant van de 
stuggere anti-windborstels 
(ronde borstelkanaal – later 
zichtbare zijde) vergroot u de 
gaten met een boortje van  
Ø 10 mm. Hier worden later 
de 10 mm afdekpluggen 32  
ingestoken.

Schroef één stifttap 7  van 
binnenuit met de meegeleverde 
inbussleutel 50  in de sokkel, 
net ver genoeg dat de punt van 
de kop van de stifttap bijna 
uitsteekt op de gladde kant van 
de basis 5 . 

Leg de rails en sokkels 5  neer 
zoals op de afbeelding. De lan-
gere basiszijde moet aan de van 
de kamer afgekeerde zijde (tuin) 
zijn (indien gekozen voor een 
anti-windborstel, aan de lange 
en stijve zijde.

Schuif de sokkels 5  niet als 1-2 
cm naar voren in de geleiderails . 

Nadat je sokkels 5  in de 
geleiderails hebt geduwd, 
schroef je ze slechts een beetje 
met 2-3 omwentelingen. Zo zijn 
hoogteaanpassingen nog steeds 
mogelijk tot het einde van de 
montage.

Als de geleiderails later niet 
direct op de vensterbank staan, 
knijp dan met tang in de uitein-
den een beetje toe. Dit voorkomt 
dat de borstels er uit kunnen 
vallen. 

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

3. Boor de geleiderails en schuif de sokkel erin
Het boren van de geleiderails is niet nodig als de bij 
de bestelling is de optie "voorboren" geselecteerd!
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V-F-NS (A) V-F-VS (B)11 141312

Alleen aan de kant van de 
stijvere anti-windborstels 

(rond borstelkanaal – 
later zichtbare kant)

Systeem Adria voor ramen en deuren 
Montagehandleiding type Typ V-F-NS (A), V-F-VS (B)

= 
Binnen =Buiten

= 
Binnen
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Zaag of knip de achterkant 
van de eindkappen 10  op de 
geperforeerde punt zodat de 
cassette later plat tegen het 
raamkozijn kan liggen.

De eindkappen 10  op beide 
zijkanten van de cassette  
bevestigen.

TIP  Vanaf hier is een tweede persoon behulpzaam. 
Beide geleiderails met de zijde met de grotere Ø 10 mm boringen 
naar buiten (tuinzijde) aan de buitenzijde van de raamkozijn houden. 
De geleiderails staan daarbij op de vensterbank. Dan de boorpunten 
voor de gaten markeren met een pen/potlood. Leg de rails met de 
gaten opzij en boor Ø 6 mm voor de pluggen. In het geval van hout 
heb je normaal gesproken geen pluggen nodig – indien nodig dan 
gewoon voorboren met een boor van Ø 4 mm.

Met pluggen: Boor de gaten van 
Ø 6 mm in het raamkozijn; plaats 
vervolgens de plug. 
Zonder pluggen: Geleiderails 
vastschroeven met 4x40 schroe-
ven. Draai de schroeven goed 
vast zodat de schroefkoppen de 
beweging van de jaloezie niet 
belemmeren!

De rolhorcassette met bevestig-
de eindkappen 10  van bovenaf 
bevestigen op de geleiderails.

De "tong" van de eindkappen 10  
wordt in de achterste (buiten-
ste) groef van de geleiderails 
gestoken.
LET OP  Controleer of rolhor-

cassette en geleiderails in een 
hoek van 90° ten opzichte van 
elkaar staan.

Voor een extra bevestiging van 
de eindkappen 10  fixeer met
stelschroef 7  en bevestig vanaf 
de voorkant aan de rolhorcas-
sette met behulp van een 50  
inbussleutel.
Alternatief: Tong van de eindkap 
aan de zijkant met een stel-
schroef vastzetten (rond gat).

Dek de Ø 10 mm boorgaten aan 
de voorkant van de geleiderails 
met de boorafdichtings doppen  
32 .

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

5. Schroef de rolhorcassette vast aan de wand

25

29

26

30

27

31

28

23 24

4. Pas de eindkappen aan en bevestig ze aan de rolhorcassette

Buiten

Binnen

Systeem Adria voor ramen en deuren 
Montagehandleiding type Typ V-F-NS (A), V-F-VS (B)
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De borstel van de handgreep 
moet naar de vensterbank  
volledig afdichten.
Als dithet geval, moet de sokkel 

5  naar het einde van de 
geleiderails geschoven worden 
en daar met de inbussleutel 50  
worden vast geschroefd.

Schuif de sokkels 5  tot aan de 
vensterbank en maak deze vast 
door de stifttappen meerdere 
keren met de inbussleutel 50  
vast te draaien. Test dan of het 
goed past en pas indien nodig 
de positie van de sokkels aan.

Bepaal nu de eindpositie van de 
handgreeprail. Trek de greeprail 
zoals afgebeld naar de onderzij-
de van het raamkozijn.
Zorg ervoor dat je nog steeds 
een goede grip hebt met je vin-
gertoppen. De sokkels moeten 
ter hoogte van de handgreep 
bevestigd worden (volgende 
stap).

Richt de sokkels 5  op
dezelfde hoogte en bevestig  
ze met behulp van de stel-
schroeven. Draai meerdere 
malen met inbussleutel 50 .
Test dan of het goed past en  
pas indien nodig de positie van 
de sokkels aan.

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

36

23 24

6. Stellung der Sockel anpassen

V-F-NS (A) V-F-NS (A) V-F-VS (B) V-F-VS (B)32 353433

Trek het rolgordijn aan de gree-
plijst naar beneden en hang het 
met een kantelbeweging van de 
greeplijst in de houders. Klaar! 
Indien u geen teruglooprem 
heeft, gelieve de handgreep niet 
los te laten maar met de hand te 
geleiden! 
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Systeem Adria voor ramen en deuren 
Montagehandleiding type Typ V-F-NS (A), V-F-VS (B)

KLAAR

 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.



Conformiteitsverklaring:

Insetto GmbH

Äußere Ansbacher Straße 5

D-91629 Weihenzell

18 

LE-18-001

LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016

Horren
Bestendigheid tegen windbelastingen: Klasse 0 




