Montagehandleiding WRS0200-WRS0300 (voorzetrolluiken)
1.

Open de verpakking, de voorzetrolluik wordt standaard in bolletjesplastiek geleverd.
De geleiders worden apart van de kast verpakt.
Alle andere benodigdheden worden in een aparte doos bijgeleverd.

2. Begin met het aftekenen van de geleiders op de muur, doe dit zowel bovenaan als
onderaan. Neem voor het aftekenen de afstand tussen de buitenkant van de pennen.
3.

Geleider moet 1 cm onder de strik geplaatst worden. Wanneer dit niet gebeurt zal de
kast schuin op de muur komen aangezien de lip op de kast iets dikker is.

Opmerking : Wanneer de strik hard materiaal is kan de afstand van bovenkant geleider tot strik groter worden.
4. Indien nodig kunt u de geleiders schuin afzagen voor aansluiting op de dorpel.
5.

Teken nu de boorgaten van de geleiders af.

6.

Voor het aftekenen van de lintdoorgang gaat u als volgt tewerk.
Teken eerst en vooral de bovenkant van de geleider af. Bij lintuitgang situatie C / D 2 dient u vanaf de bovenkant
van de geleider 30 mm omhoog het juiste punt af te tekenen.
Opmerking : Indien er een kastverlenging is dient u hiermee ook rekening te houden. Zie voorbeeld.

VB: kastverlening 40 mm

7.

Boor nu de boorgaten van geleiders met boordikte van 8 mm en steek de
pluggen in de boorgaten.

8.

Boor het lint op de afgetekende plaats naar binnen met boordikte van 25
mm. Op de plaats waar het lint uit de kast komt dient u een grotere
opening te voorzien.

9.

Kleef aan de bovenkant van de kast een tochtstrip.

10. Trek de beschermfolie van de geleiders en zet de geleiders op de kast.
Tip : Steek een plug tussen onderlat en geleider om te voorkomen dat het rolluikblad
beneden valt wanneer u het rolluik omdraait tegen de muur zet.

11. Zet nu de kast met de geleiders tegen de muur. Steek het lint binnen en schroef de
geleiders vast.

12. Meet na of de geleiders evenwijdig op de muur bevestigt zijn.

naar

13. Steek het lint door het lintrolletje en bevestig het lintrolletje op de muur.

14. Zet de opwinder op de muur en span het lint op door een slib te maken in het lint en dit vervolgens te bevestigen in
de opwinder.

15. Spuit de geleiders en kasten af met silicone.
Opmerking : Aan de lintkant dient u boven op de kast naar voor te spuiten om te voorkomen dat het lint nat wordt
bij regen.

