Rolluik Montage- en Bedieningsinstructie
Dank voor uw aankoop bij MaatStudio.nl. Met een goede montage en gebruik zult u
jarenlang plezier van uw aankoop beleven. Het is van belang onderstaande montage- en
bedieningsinstructie zorgvuldig te volgen.
Aan deze montage- en bedieningshandleiding kunnen geen rechten worden ontleend.
Afbeeldingen of illustraties kunnen afwijken van geleverde producten. MaatStudio.nl
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van het niet of
verkeerd opvolgen van montage of bedieningsinstructies of het plaatsen van geleverde
producten op niet geschikte ondergrond.

Tips:
1. Lees de handleiding eerst door en ga pas daarna aan de slag.
2. Werk veilig: draag beschermende kleding en gebruik goed gereedschap.
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn alvorens u de verpakking weggooit.
4. Werk nauwkeurig; een rolluik functioneert alleen goed bij rechte montage.
5. Wij adviseren rolluiken met 2 personen te monteren.

Benodigdheden:
Een markeerstift of priem, een boormachine, 6mm boor (voor gaatjes in
metaal/steen/hout), 10mm boor (voor gaatjes in metaal/steen/hout), 20mm boor (voor
doorvoergat in steen/hout), schroeven (4,5x40mm rvs) en eventueel pluggen (*), een
schroevendraaier, een waterpas, watervaste transparante kit, eventueel een
huishoudtrap of ladder.

(*) let op: wij leveren geen bevestigingsschroeven of pluggen voor montage. Elke type ondergrond
vereist haar eigen bevestigingsmateriaal

Montagewijze handbediend rolluik:
OP DE MUUR

Inhoud van de verpakking
In de verpakking treft u aan (per besteld product):
- 1x rolluik met lamellenpantser en geleiders
- afdekdopjes voor de boorgaten in de geleiders
- afdekdopjes voor de gaten onderin de geleiders

Neem het rolluik uit de verpakking. Verwijder nog geen eventuele beschermende folie.
Let op: een rolluik is gevoelig voor krassen en deuken. Voorkom schade! Gebruik geen
scherpe voorwerpen voor het openen van de verpakking. Leg geen voorwerpen op
(onderdelen van) het roluik. Leg het rolluik op een vlakke, tegen vuil en krassen
beschermde ondergrond.

Stap 1a: boor met een 6mm metaalboor gaten in de geleiders voor de bevestiging, zoals
in onderstaande afbeelding. Let op: boor de gaten ca 13mm gemeten vanuit de
buitenzijde in de dichte koker, zowel door de voorkant als de achterkant (A).

Aantal gaten: 10 cm vanuit de bovenzijde, 10 cm vanuit de onderzijde en 1 in het
midden. Bij grotere rolluiken eventueel meer gaten boren (afstand tussen 2 gaten ca
50cm). Niet ter hoogte van voegen boren, zonodig positie van het gat aanpassen.
Stap 1b: boor de voorste gaten op met een 10mm metaalboor, daar komt na montage
het afdekdopje op.

Stap 2: Controleer of de vensterbank/waterslag waterpas is, de bovenzijden van de
geleiders moeten na montage waterpas staan. Zoniet, 1 geleider op maat zagen. Indien
de waterslag schuin afloopt, de geleiders schuin afzagen op maat. Plaats vervolgens aan
de onderzijde van de geleiders de afdekdoppen.
Stap 3: Schuif de bovenkast voorzichtig in de geleiders.
Let op! De kapsteunen (kunststof geleiderpennen) van de bovenkast zijn kwetsbaar.

Stap 4: Houd met 2 personen het rolluik met geleiders op de muur (draag de
bovenkast en houdt tevens vast aan de geleider: niet enkel de geleider vasthouden!)
Teken nu de gaten af voor de geleiders en het doorvoergat voor de bandopwinder:
Tip: De ideale positie van het doorvoergat bevindt zich aan de bedieningszijde 1020mm boven het midden van de geleider. Controleer of dit aan de binnenkant van de
muur mogelijk is.
Stap 5: Boor de gaten voor de geleiders (6mm steenboor). Boor het gat voor de
bandopwinder van buitenuit met een 20mm boor. Voorkom schade aan de binnenmuur:
door met een houten balkje tegendruk geven voor het gat. Plaats de buitendoorvoer van
de bandopwinder aan de buitenzijde voor het gat.
Stap 6. Verwijder voorzichtig de folie van de achterzijde van de bovenkast (rest laten
zitten). Pak met 2 personen het rolluik op (draag de bovenkast en houdt tevens vast
aan de geleider: niet enkel de geleider vasthouden!) en houdt deze bij de juiste positie
op de muur. Voer nu de band van de bandopwinder door het doorvoergat en druk
vervolgens het rolluik voorzichtig op de muur.
Stap 7: Schroef nu de geleiders voorzichtig vast (houdt nog een beetje speling).
Controleer of de bovenkast goed op de geleiders zit. Controleer of bovenkast en
geleiders waterpas zijn gemonteerd! Dit is noodzakelijk om het pantser soepel in
de geleiders te laten bewegen. Draai vervolgens alle schroeven vast. Breng de
afdekdopjes aan voor de schroefgaten.
Tip: De bovenkast hoeft in principe niet te worden vastgezet. Indien u dat toch wenst,
maakt u de voorzijde van de bovenkast open en bevestigt u de bovenkast met
schroeven aan de muur.
Stap 8: monteer aan de binnenzijde de banddoorvoer met het wieltje op de muur. Knip
het touwtje dat om de lamellen zit los. Laat nu het rolluik rustig geheel zakken. Knip
het band op lengte (ca 10cm onder de gewenste hoogte van de
bandopwinderbehuizing). Met een aansteker het bandeinde kort dichtsmelten tegen
rafelen. Monteer de band aan de bandopwinder en monteer de behuizing op de muur.
Stap 9. Kit het rolluik rondom af met een transparante, watervaste kit.
Stap 10: verwijder de resterende beschermende folie.
Ondersteuning
Komt u er niet uit? Neem contact op!
Telefonische Servicedesk: 085-27 33 621
ma-do: 9-17.30, vrij: 9-15
of contact@maatstudio.nl

Rolluiken:
Bedieningshandleiding
Onderhoudsinstructie
Garantiebepalingen
Storingen
U heeft een Nederlands kwaliteitsproduct van Verano gekocht. Verano ontwikkelt
haar eigen producten en kent een hoge kwaliteitsstandaard. Neem gerust contact met
ons op indien u vragen of opmerkingen heeft. U treft de contactgegevens aan het
einde van dit document.

Voor uw veiligheid en om een lange levensduur van uw aankoop te garanderen dient
u de bedienings- en onderhoudsinstructies nauwkeurig op te volgen.

1. Bedieningshandleiding
1a. Bedieningshandleiding: Veiligheidsvoorschriften
Een rolluik kent bewegende delen. Om uw veiligheid en dat van anderen in uw
omgeving te waarborgen dient u onderstaande veiligheidsvoorschriften in acht te
nemen:
- Bedien een rolluik altijd op een rustig en gelijkmatig tempo.
- Stop de druk op de band/electrische bediening direct indien het einde is bereikt.
- Stop de druk op de band/electrische bediening direct wanneer u abnormale druk
voelt of abnormale geluiden hoort.
- Bedien het rolluik enkel indien het werkingsgebied vrij is van personen en obstakels.
Het voorkomen van beknelling van objecten of personen valt onder de
verantwoordelijkheid van de (eind-)gebruiker.
- Bedien een rolluik niet indien er ijsvorming op het pantser is ontstaan. Hierdoor kan
schade aan de ophanging onstaan.
- De buismotor kan bij oververhitting zichzelf uitschakelen. Laat de motor eerst enige
tijd afkoelen alvorens u deze weer in werking stelt.
- Ontkoppel de stroom bij (schoonmaak-)werkzaamheden aan of in de buurt van het
rolluik.

1b. Bedieningshandleiding: Functionaliteit

Uw rolluik kent een breed scala aan functionaliteiten:
Een rolluik is bestand tegen hitte, koude, wind en sneeuw. Door het
materiaalgebruik is het bestand tegen temperatuurverschillen en een uitstekende
bescherming tegen de elementen. Door de isolerende werking zal een rolluik
bijdragen aan een lager energieverbruik in de winter en een aangenamer
binnenklimaat in de zomer.
Het rolluik werkt geluidsisolerend. Door het volgeschuimde pantser zullen minder
geluiden uw woning binnendringen.
Een rolluik is inbraakwerend. Onze rolluiken kunnen door de speciale
veerconstructie niet worden opengeduwd. Een veilig gevoel voor momenten dat u
thuis bent of juist niet.
Een rolluik is een goede zonwering. Door het geheel of gedeeltelijk sluiten van het
rolluik bepaalt u de mate van licht- en zoninval zelf, zonder dat u direct een
opgesloten gevoel heeft.
Een rolluik zorgt voor uw privacy. Nooit meer ongewenste inkijk op de momenten
dat het u uitkomt.
1c. Bedieningshandleiding: Openen, sluiten
Handbediend rolluik:
Bedien het rolluik altijd rustig en in een gelijkmatig tempo. Gebruik normale
armkracht. Gebruik normale en gelijkmatige bewegingen tijdens het bedienen.
Stop indien het einde is bereikt. Stop indien het rolluik veel weerstand geeft of
abnormale geluiden produceert.
Voor het openen trekt u aan het band. Houdt het band in het verlengde van de
bandopwinder. Voor het sluiten trekt u aan het band om de rem te ontkoppelen.
Vervolgens laat het het rolluik in gelijkmatige bewegingen rustig zakken tot de
gewenste stand is bereikt.

Electrisch bediend rolluik:
Het rolluik heeft een geintegreerde, onderhoudsvrije buismotor in de bovenkast. De
motor is van buitenaf niet zichtbaar.
Gebruik de motor verstandig! De motor is geschikt voor dagelijks, normaal gebruik
(*), zoals het meerdere malen per etmaal openen en sluiten Om de levensduur te
kunnen garanderen vermijdt u onnodige langdurige werking van de motor en onnodig
repeterende bewegingen.
(*) onder dagelijks normaal gebruik wordt verstaan tot 8 bewegingen per etmaal.
Indien een motor doorbrandt door te langdurige, achtereenvolgende werking is dit
voor ons in de motor zichtbaar en vervalt het recht op garantie.
Voor het openen en sluiten houdt u de juiste knop ingedrukt op de bedrade schakelaar,
draadloze wandschakelaar of handzender.
Automatische uitschakeling
De motor schakelt zichzelf uit bij kans op oververhitting, bijvoorbeeld bij langdurig
of overmatig gebruik. Geef de motor 30-60 minuten de tijd om af te koelen alvorens u
deze weer gebruikt.
Geheel of gedeeltelijk openen
Het is mogelijk het rolluik geheel of gedeeltelijk te openen. Door de ingebouwde
ophangveren kan uw rolluik niet van buitenaf worden opengeduwd.
De ventilatiestand
Sluit het rolluik niet geheel, er blijven lichtopeningen tussen de lamellen zichtbaar.
NB: De bovenste lamellen hebben geen lichtsleuven om hinderlijk lichtinval te
voorkomen.

2. Onderhoud
Onderhoudsinstructie
Voor onderhouds- en of schoonmaakwerkzaamheden adviseren wij u de stroomkabel
van een electrisch rolluik los te koppelen. Reinig uw rolluik minimaal eenmaal per
jaar (e.e.a. afhankelijk van de gebruiksfrequentie). Metalen en kunststof delen kunt u
afnemen met handwarm water met een niet pluizende zachte doek. Gebruik een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuursponsen,
schuurmiddelen of hogedrukreinigers ter voorkoming van aantasting van de laklaag.
Let op met scherpe voorwerpen, deze kunnen krassen op het panster veroorzaken.
Gebruik na een schoonmaakbeurt geen olie of vet om de geleiders of rubbers te
smeren maar een teflonspray. Daarmee blijft uw rolluik soepel functioneren.
Het is normaal dat het pantser slijtagesporen vertoont bij de geleiders, dit is geen
reden voor klachten of reclamatie.

3. Garantiebepalingen
3a. Garantiebepalingen: Duur van de garantie
U krijgt maar lieftst 5 jaar garantie op dit product onder voorwaarde van vakkundige
plaatsing, normaal gebruik en normale omstandigheden en enkel indien de
onderhoudsvoorschriften zorgvuldig zijn opgevolgd. Bij gebreken binnen de
garantietermijn als gevolg van aantoonbaar ondeugdelijk materiaalgebruik danwel
ondeugdelijke fabricage en welke niet veroorzaakt zijn door onjuist gebruik of
onderhoud, zullen kostenloos vervangende materialen ter beschikking worden gesteld.
Onder de garantie valt het gehele product met uitsluiting van onderstaande
bepalingen.
Let op: Bij vervangende onderdelen zijn eventuele demontage- en montagekosten
uitgesloten van garantie.
3b. Garantiebepalingen: Uitsluiting van garantie
- krassen en deuken op het pantser of de geleiders
- normale slijtage of aftekening van onderdelen van het pantser of de geleiders bij
frictie tussen bewegende delen
- slijtage van band bij een handbediend rolluik
- slijtage op het pantser als gevolg van de schurende werking van vuil en zand
- kleurvervaging als gevolg van UV straling en normale slijtage als gevolg van
weersomstandigheden
- aantasting van de laklaag als gevolg van agressieve of bijtende middelen of andere
invloeden van buitenaf
- schade ontstaan door niet vakkundige montage, onjuist gebruik, onjuist of
onvoldoende onderhoud
- zekeringen, schakelaars of stekkers
- breukschade van handzenders of draadloze wandschakelaars
- batterijen van handzender en draadloze wandschakelaars
- schade als gevolg van obstructie, bevriezing of vandalisme
- gevolgschade
3c. Garantiebepalingen: Vervallen van garantie
De garantie vervalt bij:
- onjuiste of niet vakkundige montage
- onjuist of oneigenlijk gebruik
- zelf aangebrachte (of in opdracht van de klant aangebrachte) wijzigingen aan
de specificaties
- niet vakkundig uitgevoerde reparaties door of in opdracht van de klant
3d. Garantiebepalingen: Werking van garantie
Indien u aanspraak wenst te maken op de garantie neemt u contact op met onze
servicedesk. MaatStudio.nl zal de oorzaak van het probleem via telefonisch en
emailcontact trachten te achterhalen. Eventuele demontage van defecte onderdelen of
montage van vervangende /gerepareerde onderdelen dient de klant zelf te verzorgen,
deze worden uitdrukkelijk uitgesloten van de garantiebepalingen.

4. Storingen
Door nauwkeurige montage kunt u veel storingen voorkomen. Onderstaand treft
oplossingen voor eenvoudige storingen. Neem contact met ons op indien zich andere
storingen voordoen.
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Probleemomschrijving

Mogelijke oorzaak

Oplossing
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Het rolluik lijkt aan te lopen.

Scheefloop: de geleiders zijn niet
evenwijdig aan elkaar gemonteerd

Monteer de geleiders waterpas en
evenwijdig aan elkaar

j

j

Het rolluik maakt een vreemd geluid
bij ophalen of neerlaten

Scheefloop: de geleiders zijn niet
evenwijdig aan elkaar gemonteerd

Monteer de geleiders waterpas en
evenwijdig aan elkaar

j
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De ophanging is los

Zet de geleiders vast

j
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De geleiders zijn niet waterpas
gemonteerd

Monteer de geleiders waterpas en
evenwijdig aan elkaar

Waterslag is niet waterpas

Maak de waterslag waterpas. Of: laat de
onderste lamel achter een hoeklijn
vallen

Er is geen spanning

Controleer of de stekker in het
stopcontact zit. Controleer of u spanning
heeft op het stopcontact (sluit een ander
apparaat aan ter controle).

j
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Mijn rolluik sluit niet netjes recht

Mijn rolluik sluit niet netjes recht

De handzender en motor reageren
niet

x

j

x

j

De batterij in de handzender is op

vervang de batterij of test met andere
handzender

x

j

De handzender is stuk

Neem contact op met onze helpdesk

x
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De motor is uitgeschakeld door
oververhitting

wacht 30-60 minuten alvorens de motor
te bedienen

x

j

De motor is stuk

Neem contact op met onze helpdesk

Ondersteuning
Komt u er niet uit? Neem contact op!
Telefonische Servicedesk:
085-27 33 621
ma-do: 9-17.30, vrij: 9-15
of contact@maatstudio.nl

