MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK IN DE DAG
Leest U a.u.b deze handleiding aandachtig door. Schade ontstaan door het niet in
acht nemen van de handleiding vallen niet onder de garantie. Bewaar deze
handleiding goed.

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.

OPGELET
LEES EERST VOORDAT U HET ROLLUIK MONTEERD DE
HANDLEIDING ONDERHOUD, GARANTIE ROLLUIKEN EW/HA.
Deze is te vinden op
http://www.rolluiken-discount.nl/brochures/

Voorbereiden geleiders

1. Ca 100mm van de boven en onderzijde een
gat boren van 6mm.

Aanwijzing: Bij grotere rolluiken meerdere gaten
boren. (om de ca 500mm)

2. Schuin indien nodig de geleiders aan in de
schuinte van de waterslag/vensterbank.

3. Aan de bovenzijde van de geleider ca 5mm
rubber wegsnijden.

Aanwijzing:

Hiermee verkom je het
samendrukken van de inlooptrechter..

Voorbereiden kast
4. Verwijder aan de achterzijde van de
kast de bescherm folie
5. Verwijder indien aanwezig van de
"pootjes" het bescherm stukjes.

Aanwijzing: De bescherm stukjes zijn
stukjes geleider!! Deze hoeven er niet op te zitten!!

Voorbereiding doorvoer naar binnen
1. Bepaal met behulp van de geleider de
positie van de doorvoer naar binnen.
Het hart van het gat moet ca 15mm
boven de geleider zijn en ca 15mm
vanaf de zijkant.

Aanwijzing:
Boor voor een elektrisch bediend rolluik met een boor
van 10mm
Boor voor een band bediend rolluik met een boor van
22mm
Boor voor een koordbediend rolluik met een boor van
12mm

Plaatsen rolluik
1. Rolluik op de geleiders plaatsen
OPGELET
DE POOTJES ZIJN ZEER BREEKBAAR, hierop zit geen
garantie

2. Til het geheel op en houd deze op de juiste
positie van de muur.

Aanwijzing:

Zorg ervoor dat de bediening
band/snoer door de doorvoer wordt geleid

3. Neem de gaten over en boor deze met een
boor van 6mm.

4. Plaats een plastic plug en schroef het rolluik
vast met bijvoorbeeld schroeven van
40x4mm.

5. Het rolluik staat los op de geleiders. Bij
grootte en brede rolluik eventueel de rolluik
kast vast zetten.

Aanwijzing: Voor het vastzetten van de kast
haal de kap aan de voorzijde los doe het rolluik naar beneden en
boor in de achterkap het rolluik vast.

Afwerking
1. Verwijderen nu het bescherm folie van het complete rolluik.

2. Eventueel kunt u het rolluik nu afkitten.

Bediening
Aanwijzing: Voor het aansluiten van de bediening ga naar de
site op http://www.rolluiken-discount.nl/brochures/.

