HANDLEIDING VERVANGEN BAND of KOORD
Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u
vooral op de veiligheids-aanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen
van de bedienings- en onderhoudsaanwijzingen, vallen niet onder de garantie.
Bewaar deze handleiding goed. De handleiding bevat ook aanwijzingen voor
onderhoud en herstel.
Dit rolluik (en) werd u door een vakkundig bedijf voor rolluiken- zonweringstechniek geleverd. Brengt
u zelf geen veranderingen aan het product aan! Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd.
De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld. De handleiding geldt ook voor ander type
rolluik.

Vervangen band of koord rolluik/screen.
1. Laat het rolluik zakken in de onderste
stand.

2. Open de band of koord opwinder.

Aanwijzing:Meestal is dit dmv een kleine
schroeven draaier te openen.

3. Borg het oprolmechanisme dmv
bijvoorbeeld een schroefje (bij pos B).
Maak daarna de band los van het
oprolwiel.

OPGELET:Borg het oprolmechanisme goed bij
losschieten zal de veer intern breken..

4. Verwijder de voorkap van het rolluik
door de RVS schroefjes los te draaien.
Gebruik hiervoor een passende
schroevendraaier.

5. Maak de bladveren los van de as deze
kunnen op verschillende manieren
losgemaakt worden:
A: Draaien van bladveren zodat deze
diagonaal uit de as geklikt kunnen worden.
B: Losmaken van popnagel of schroef.

6. Maak de nieuwe band op lengte.

Aanwijzing:

Zonder band vertrager is dit
ongeveer 2,5 keer de hoogte van het rolluik

7. Bevestig binnen de oude band aan de
nieuwe band.

Aanwijzing:

Een mogelijkheid is de oude
aan de nieuwe band vast te nieten.

8. Trek aan de buitenzijde de oude band
terug. (incl de nieuwe band)

9. Maak de oude band los van de
bandschijf. Deze kan vast geschroefd zijn
ingehaakt.

Aanwijzing: De oude band los maken van
de nieuwe band.

10. Bevestig de nieuwe band aan de
bandschijf. Deze kan vast geschroefd
worden of ingehaakt.

11. Rol de band aan de buitenzijde op de
bandschijf totdat de lengte van de band
aan de binnenzijde ca 20cm lager zit dan
de band opwinder. Doe dit door de as te
draaien.

12. Maak de bladveren vast aan de as deze
kunnen op verschillende manieren
bevestigd worden:
A: Draaien van bladveren zodat deze
diagonaal in de as geklikt kunnen worden.
B: Vastpopen of vast schroeven.

13. Haal de band of koord onder de ijzeren
lip bij A door.

Aanwijzing: Zorg ervoor dat de band niet
gedraaid zit.

14. Bevestig de band of koord aan het wiel
vast bij punt B.

Aanwijzing: Controleer of de band goed
vast zit.

15. Haal de borging bij punt C weg en laat de
band of koord rustig oprollen.

Aanwijzing: Controleer of de band
goed vast zit.

16. Doe het rolluik omhoog. Doe dit rustig
door zachtjes aan de band of koord te
trekken. Het rolluik moet nu zonder
haperen omhoog gaan.

Aanwijzing:

Hapert het rolluik
controleer waar het rolluik op blijft hangen.

17. Doe het rolluik omlaag. Doe dit rustig
door zachtjes de band of koord te
vieren. Het rolluik moet nu zonder
haperen omlaag gaan.

Aanwijzing:

Hapert het rolluik
controleer waar het rolluik op blijft hangen.

AFWIJKINGEN en GARANTIE VOORWAARDEN
OPGELET
Aan de handleiding kunnen geen rechten worden ontleent.

