Stap 3: Het monteren van uw rolluik met band bediening met metalen
binnenwerk
De rolluik buiten hangt op en de band is binnen. U kunt nu beginnen met het monteren van de band.
Let op!! De opwinder staat onder spanning. Druk de stalen pin pas in wanneer dat hieronder
beschreven staat.
1. Schuif de band tussen de opening in de roller tot daar waar de band uit de muur komt. Schroef
dan de roller vast op het kozijn of op de muur.

2.
3.
4.
5.

Zet een streep ter hoogte waar u het kastje van de handbediening wilt monteren.
Laat het rolluik zakken.
Knip de band af tot ca. 30 – 35 centimeter onder de onderkant van het kastje.
Maak op ca. 5 cm vanaf het uiteinde van het band een snee in de lengte richting van het band
van ca. 2 cm lang.

6. Maak de bandopwinder open

7. Wanneer u het kastje open heeft gemaakt zie u het volgende:

8. Haal het band door de bandopwinder zoals op onderstaande foto. Zorg er voor dat het band
niet gedraaid zit.

9. Haak het band achter het ijzeren lipje.

10. Let op!! Belangrijk bij de volgende stappen is dat u probeert ten allen tijde het kastje vast te
houden! Wanneer u het loslaat rolt de band zich namelijk automatisch op!
Houdt uw duim stevig op het het stalen binnenwerk als u het stalen pinnetje in het stalen
binnenwerk drukt.

11. U kunt nu het kastje in elkaar zetten. Laat uw duim los, maar houdt het kastje goed vast.

12. Schroef het kastje op de muur en druk het weer dicht.
13. Graag willen we u van het volgende bewust maken. Bij gebruik van het rolluik dient u de hand
bediening rustig te gebruiken. Indien u het rolluik te hard omhoog en omlaag trekt, kan het
gebeuren dat de band, de bevestiging van de band binnenin het rolluik of het kastje stuk gaat.
14. Laat het rolluik nu naar beneden. Loopt het rolluik moeilijk of stopt het halverwege? Haal dan
de revisiekap van de omkasting los. Het kan zijn dat tijdens transport of montage de lamellen
iets zijn verschoven. Door de lamellen iets te verschuiven, zal het rolluik weer soepel lopen.

