
 

WWW.ROLLUIKEN-DISCOUNT.NL WWW.VERANDA-DISCOUNT.NL    WWW.ROLLUIKEN-GOEDKOOP.NL 
 
 
 
 

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING (ELEKTRISCH)  

AANBEVELINGEN VOOR EEN LANG ROLLUIKLEVEN  
 

 

 

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. 

Veiligheidsaanwijzijgen voor elektrisch bediende  rolluiken. 

Rolluikbediening bij storm Rolluikbediening bij hitte 

 
Sluit u bij sterke wind uw 
raam. Zorg  ervoor dat 
tijdens uw afwezigheid  
geen sterke tocht kan 
ontstaan. 

Aanwijzing 
Gesloten rolluiken 
kunnen bij geopende 
vensters niet onbeperkt 
windkracht doorstaan. 

 

 
Bij gebruik van rolluiken 
bevelen wij u aan deze 
niet volledig te sluiten, 
zonder dat er ergens 
doorluchting aanwezig is 

 

Rolluikbediening bij koude Te werk gaan in de winter 

 
Bij vorst kan het rolluik 
vast vriezen. Vermeid 
geforceerde bediening 
en zie bij een 
vastgevroren rolluik af 
van openen of sluiten 
van het rolluik. 
 

Aanwijzing 
Na ontdooing is de 
bediening uiteraard weer 
gewoon mogelijk. 
 

 

 
Bij automatisch sturingen 
de automaat uitschakelen 
wanneer vastvriezen 
dreigt. 

Uitzondering 
Rolluiken, die met en 
overbelastingbeveiliging 
resp. Blokkeerbeveiliging 
uitgerust zijn. 

TIP 
Smeer uw rubbers in met 
vaseline dit verkleint de 

 

Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u 

vooral op de veiligheids-aanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen 

van de bedienings- en onderhoudsaanwijzingen, vallen niet onder de garantie. 

Bewaar deze handleiding goed. De handleiding bevat ook aanwijzingen voor 

onderhoud en herstel. 
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 kans op aanvriezen. DIT IS 
GEEN GARANTIE!! 

Onjuiste bediening Onjuist gebruik 

 
Schuift u het rolluik nooit 
van onderaf omhoog, dit 
kan gevolgen hebben 
voor het goed 
functioneren van het 
rolluik 

 
 

 
Het rolluik of panser nooit 
met extra gewichten 
belasten. 

 

Vrijloopbereik van het rolluik Toegankelijkheid bediening beperken 

 
Het zakken van het 
rolluikpantser mag in 
geen geval belemmerd 
worden. 
 

Aanwijzing 
Let u erop dat er zich 
geen hindernissen in het 
loopvlak van het 
rolluikpantser bevinden. 
 
 
 

 

 
Laat  kinderen niet met de 
bediening spelen, zoals 
bijvoorbeeld schakelaars 
of de afstandsbediening. 
Afstandsbedieningen 
buiten bereik van kinderen 
houden.  

Automatisch rolluiken voor balkon-of 
terras- deuren 

Spannings onderbreking en brand 

 
Is er een op een 
automaat aangesloten 
rolluik dat de enige 
toegang is tot uw balkon 
of terras, dan kunt u zich 
buitensluiten. Schakel de 
automaat bij gebruik van 
het balkon of terras uit. 
 
 
 
 

 

 
Wanneer u kiest voor 
elektrische rolluiken door 
het gehele huis maakt u 
zich ervan bewust dat bij 
brand de spanning van de 
rolluiken af kan gaan. 
ROLLUIKEN ZIJN DAN NIET 
MEER TE BEDIENEN 
 
Als u er voor kiest om het 
gehele huis af te sluiten 
door middel van 
elektrische rolluiken dmv 
sleutelschakelaar en/of 
afstandsbediening. Ben er 
dan van bewust bij 
eventuele uitschakeling 
van de spanning uw 
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woning niet meer te 
verlaten of te bereiken is.. 

 

 

Bediening met de elektromotor. 

Met wandschakelaar 

Bediening met draai-of drukschakelaar. 

 
Door indrukken en of draaien van de schakelaar beweegt het rolluik pantser 
zich in de gewenste richting. 
 

OPGELET 
De meeste rolluiken zijn voorzien van een schakelaar zonder terugveer 
bediening. Blijf het rolluik volgen totdat deze beneden is of boven. 
 
Eventuele “vast”” lopers vallen buiten de garantie. 

 

 

Met afstandbediening 

Rolluik openen/sluiten  

 
Door indrukken van de afstandsbediening beweegt het rolluik pantser zich in 
de gewenste richting. 
 

OPGELET 
De afstandsbedienigen gaan door 1 druk op de knop naar beneden of boven. 
Blijf het rolluik volgen totdat deze beneden is of boven. 
 
Eventuele “vast”” lopers vallen buiten de garantie. 

 OPGELET 
Let op bij installatie door particulier en derden. De draairichting, boven en 
onderafstelling zijn niet geprogrameerd. Deze zult u zelf moeten instellen met 
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de afstandsbediening. Gebruik hiervoor de handleiding die bijgeleverd is. 
Tevens staat er een handleiding op onze site WWW.ROLLUIKEN-DISCOUNT.NL 
 
Eventuele “fouten” met instellen  vallen buiten de garantie. 

 

 

 

Onderhoud en service 

Onderhoud Service 

 
Om een lange levensduur te 
garanderen bevelen wij u 
aan de verschillende 
oppervlakken van het 
rolluik regelmatig te 
reinigen. 
 
Reinig 2 keer per jaar de 
geleiderrubbers. Na het 
reinigen spuit de geleiders 
in met teflonspray.  

Aanwijzing 
Gebruik alleen droge 
smeermiddelen, geen vette 
smeermiddelen deze 
trekken vuil aan. 
. 

 

 
Controleer regelmatig de 
bedieningsonderdelen op 
zichtbare slijtage en 
beschadigingen en het 
complete rolluik op 
stabiliteit. 
 
Laat de defecte 
bedieningsonderdelen en 
beschadigingen tijdig 
repareren  door een 
vakbedrijf. Uitsluitend 
orginele onderdelen 
gebruiken. 
 

Aanwijzing 
Bij bijvoorbeeld een 
versleten optrekband kan 
het panser 
ongecontroleerd naar 
onder vallen en 
beschadigen 
 

 
 
 
Rolluiken niet 
gebruiken 
wanneer 
reparatie 
noodzakelijk is. 
 
Eventuele extra 
beschadigen 
vallen niet 
binnen garantie.

 

 

  

http://www.rolluiken-discount.nl/
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Reinigen en Garantie 

Reinigen Garantie 

 
Reinig uw rolluik met 
lauwwater en milde 
schoonmaakproducten 2 
keer per jaar. 
 

OPGELET 
Gebruik geen agressieve 
schoonmaakproducten.  

Aanwijzing 
Na het reinigen zet uw 
rolluiken in de wax. Zodat 
vuil geen kans krijgt om in 
te werken. 
. 

 

 
Wij hanteren de garantie 
voorwaarden van de 
fabrikant. 
 
Wij willen erop wijze dat 
schade die veroorzaakt 
wordt door het “vast”” 
lopen van een rolluik 
buiten de garantie valt.  
 
Tevens valt eventuele vorst 
en/of waterschade buiten 
de garantie. Zoals de 
fabrikant ook voorschrijft. 
 
Vervolg schade als gevolg 
door een mankement 
vallen ook buiten de 
garantie. 
 

Aanwijzing 
Rolluiken die worden 
gemonteerd door 
particulieren of  derden 
vallen wel binnen garantie. 
Onderdelen die defect zijn 
zullen worden opgestuurd 
en moeten door de 
particulieren of derden zelf 
vervangen worden. Hier 
wordt geen vergoeding 
voor gegeven. 
 
Schade die ontstaat door 
niet juiste montage wijze 
vallen buiten de garantie!! 
 

 
 

 

 

 


