
Zuil ZLG-03  
Montage van de zuil  
voor zwakke wanden (bijv. gipsplaten o.i.d.) met hollewandpluggen  

1. Bepaal de plaats voor de Sweezz. Houd rekening met de zijdelingse verplaatsing 
van de Sweezz (80 cm). De zuil komt dus wellicht niet midden tegen de wand. 

2. Zorg voor een stabiele, niet verende ondergrond, waarop de zuil goed afsteunt. 
3. Zet de zuil tijdelijk vast met een of twee schroeven (niet meegeleverd): let erop 

dat de zuil goed recht staat (waterpas). 
4. Gebruik de zuil als boormal om de plaats voor de hollewandpluggen te bepalen 

(6 à 7 mm boor gebruiken). 
5. Verwijder de tijdelijke schroeven en zet de zuil even weg. 
6. Maak alle 12 gaten op maat voor de hollewandpluggen (8 mm) en plaats die in 

de gaten. 
7. Plaats de zuil en zet de schroeven (met onderlegplaatjes) in de pluggen vast. 

Draai ze goed aan: de ‘parapluutjes’ zullen zich vastzetten achter de gipsplaat.  
8. Controleer of de zuil goed op de ondergrond afsteunt en stevig vast staat.  

Ophangen van het Sweezz frame aan de zuil 
1. Hang de bovenste ophangsteun van de Sweezz tussen beide strips bij punt A. 
2. Zet de sleufgaten van de onderste ophangsteun over de draadeinden bij punt B. 

Controleer de verticale positie (waterpas). 
3. Zet de onderste steun vast met onderlegplaten en twee zelfborgende M10-

moeren. 
4. Controleer of de steun bij A helemaal in het frame zit. 
5. Draai de twee stelbouten (inbus M10) bij punt A goed vast, zodat de steun 

klemt tussen de twee horizontale strips. 

Monteren van de motor en gasveer 
M.b.t  de motor: die moet ondersteboven worden  
gemonteerd (met het elektrische deel boven). 
Dit heeft geen invloed op de goede werking van de 
motor. 
M.b.t. de gasveer: die kan niet met de hand worden 
samengedrukt (een gasdemper wel). 
Het dunne eind moet boven (zoals op de foto). 
Tip: Zet het scherm (in de doos) op een tafel vóór de 
Sweezz. Bevestig het scherm vanuit de doos.  
 

1. Druk de voorkant van het frame zover omhoog dat de 
gasveer kan worden geplaatst (als de ruimte het toelaat 
bij voorkeur met het dikke deel boven). Draai de bouten 
bij de draaipunten niet te vast. 

2. Nu kan de gasveer wel worden samengedrukt, door met 
het volle gewicht aan de Sweezz te gaan hangen 
(hefboomwerking). Monteer het beeldscherm aan het 
frame volgens de montagehandleiding.  

3. Plaats de motor zoals in de foto (draai de bouten niet te 
vast). De motor kan nu het scherm uit de doos tillen (er 
is eerst een stuk vrijloop tot de motor ‘pakt’). 

4. De kabels kunnen door de bovenste kabelgoot en de 
staande buis van de Sweezz worden gevoerd. 


