
 

 

 

 

 

 

 

EEN GOED GEBRUIK 
- Bedien het rolluik zonder bruuske bewegingen. 
- In geval van lint- of koordbediening: trek het lint of de koord recht naar de opwinder toe en zorg 

ervoor dat het lint of de koord niet schuurt tegen de lintgeleiders of tegen de ingang van de 
opwinder. 

-  In geval van stang- of zwengelbediening: bedien het rolluik vanuit een positie recht voor de 
koppeling. Forceer nooit als u weerstand voelt. 

-  Bij elektrische bediening: stop het rolluik indien u abnormale geluiden hoort en verwittig uw 
 installateur. 
-  Bij automatismen (centrale bediening, afstandsbediening,…): lees de desbetreffende 

bedieningshandleiding goed. 
-  Plaats geen voorwerpen onder het rolluik. 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN 
-  Indien het rolluik continu blootgesteld wordt aan alle weersomstandigheden, is de kans groot dat 

er zich een aanslag van atmosferische verontreiniging vormt. Deze kan de kwaliteit van het 
rolluikblad aantasten. 

-  Regen en vocht hebben geen invloed op de kwaliteit van het rolluik. 
-  Oprollen van het rolluik op het moment dat er zich sneeuw of ijzel op het rolluikblad bevindt kan 
 ernstige schade aan het rolluikblad toebrengen. 
-  Rolluikbladen blootgesteld aan hagelbuien kunnen ernstige beschadigingen oplopen. 
-  Een open raam kan leiden tot het uitwaaien van een rolluik, vooral bij hevige luchtcirculatie. 
-  Het niet-preventief oprollen van onze producten bij rukwinden en stormen of rolluiken in 

halfgeopende toestand blootstellen aan windbelastingen boven 70 km/uur kan ernstige schade 
berokkenen aan het rolluikblad of aan de ramen. 

 
ONDERHOUD MECHANISMEN 
-  Onderhoud, reparaties en wijzigingen moeten geregistreerd worden in het service-logboek (zie 
 meegeleverde “Handleiding voor de gebruiker”). 
 
ONDERHOUD ROLLUIKBLAD EN PROFIELEN 
-  Sterke vervuiling en slecht onderhoud van het rolluikblad kunnen de oorzaak zijn van een slechte 
 scharniering, slechte oprolling en kraken van rolluikbladen. 
-  De profielen dienen regelmatig met lauw water en een schoonmaakproduct gereinigd te worden. 
 Gebruik nooit bijtende of agressieve producten. Schuursponsjes of andere schuurmiddelen zijn af  
 te raden. 
 

Bij twijfel, contacteer uw installateur. 
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