MONTAGE HANDLEIDING PLAATSEN BUISMOTOR
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.

Deze motor werd u door een vakkundig bedrijf voor screen- 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 motoren.

Voorbereiding plaatsen motor
1. Verwijder de voorkap van de rolluikkast. Doe
dit door de RVS schroefjes aan de voorzijde te
verwijderen.

2. Laat het rolluik panser zakken tussen de
geleiders.

Aanwijzing:

Bij een defecte motor boor de
popnagels in de buitenzijde van de zijkap los. Hiermee maak je
de motersteun los van de zijkap.
Na het losboren van de popnagels is de as met de hand te
draaien waardoor het rolluik panser naar beneden rolt.

3. Maak de bediening aan de binnenzijde van
de woning los. Dit kan zijn de band van de
opwinder afhalen of de elektra los te
koppelen. Haal de band of de snoer terug
naar buiten.

As verwijderen uit rolluikbak
4. Maak de bladveren los van de motor.

Aanwijzing: Draai de bladveer in de
vierkante uitsparing diagonaal om deze te verwijderen. Bij
oudere rolluiken kunnen de veren ook nog gepopt zitten

5. Maak de asprop los door de popnagel te
verwijderen of het RVS schroefje.

6. De as is nu te verschuiven richting de
asprop waardoor de complete rolluik as is
te verschuiven.

7. De oude motor of bandschuif is nu te
verwijderen

Plaatsen motor
8. Plaats alle onderdelen in de rolluik as. Doe
dit voordat deze in de kap zit.

Aanwijzing: Stappenplan
a. Plaats de asprop compleet in de as.
b. Plaats de meenemer aan de motor. Als deze er nog niet op
zit.
c. Plaats de motor in de as. De motor en adapter
moeten
in de as geplaatst worden totdat er nog maar ca 1,5 cm motor
zichtbaar is
d. Bevestig de motor steun aan de rolluikmotor. (alleen
noodzakelijk als er een ander merk of type motor wordt
geplaatst)

9. Plaats de complete as in het rolluik over de
de steunen in de zijkappen. Span de as op
door de asprop uit te schuiven.

Aanwijzing: Borg de asprop dmv een
schroefje of popnagel

10. Bevestig indien noodzakelijk de
motorsteun aan de zijkap. Doe dit door
van binnenuit een gaatje te boren. De
motorsteun wordt van buitenaf gepopt .

Aanwijzing:

Zorg ervoor dat de
stelschroefjes van de motor aan de voorkant zitten zodat het
rolluik altijd afgesteld kan worden.

11. Sluit het rolluik elektrisch aan. Een
handleiding hiervoor is te vinden op
www.rolluiken-discout.nl/brochures

12. Zonder dat het panser bevestigd is laat de
as naar beneden lopen door de schakelaar
in de stand naar beneden te plaatsen.

13. Bevestig de bladveren aan de as

Aanwijzing: Door de bladveren diagonaal
te draaien zijn deze te plaatsen in de rolluik as.

Afstellen motor
14. Stel de motor af door middel van de
handleiding op de site.
Deze is te vinden op www.rolluikendiscount.nl/brochure

15. Schroef de voorkap weer vast dmv de RVS
schroefjes.

