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Stap 1
Laat het rolluik helemaal zakken.

Stap 2
Open de band of koordopwinder.

U kunt uw bandopwinder het makkelijkste openen doormiddel van een schroevendraaier.

Stap 3
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Borg het oprolmechanisme zoals hierlangs is afgebeeld. Maak vervolgens de band
los van het oprolwiel.

Stap 4
Verwijder de voorkap van het rolluik door de RVS schroefjes los te draaien.

Stap 5
Maak de bladveren los van de as. De bladveren kunnen op verschillende manieren
losgemaakt worden. 1. Draai de bladveren zodat deze diagonaal uit de as geklikt
kunnen worden. 2. De popnagel of schroef losmaken.

Stap 6
Maak de nieuwe band op lengte. Zonder vertrager* zal dit ongeveer 2,5 keer de hoogte van het rolluik zijn.
*Heeft u wel een vertrager (meestal bij de wat grotere rolluiken) hou dan 3x 2,5 keer de hoogte van het rolluik aan.

Stap 7
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Bevestig de nieuwe aan de oude band. Dit kunt u eventueel doen door de band
aan elkaar te nieten.

Stap 8
Trek aan de buitenzijde de oude incl. de nieuwe (vastgeniete) band terug.

Stap 9
Maak de oude band los van de bandschijf. Deze kan zowel vastgeschroefd of vastgehaakt zijn.
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Stap 10
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U haalt de oude band los van de nieuwe band.

Stap 11
Bevestig de nieuwe band aan de bandschijf. Deze kan vastgeschroefd of
vastgehaakt worden.

Stap 12
Rol de band aan de buitenzijde op de bandschijf totdat de lengte van de band aan
de binnenzijde ca. 20cm lager zit dan de bandopwinder. Dit doet u door de as te
laten draaien.

Stap 13
Maak de bladveren vast aan de as. De bladveren kunnen op verschillende manieren bevestigd worden. 1. Draai de bladveren zodat deze diagonaal in de as
geklikt kunnen worden. 2. Het vastpoppen of vastschroeven van de bladveer.

Stap 14
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Haal de band of het koord onder de ijzeren lip door (welke rood omcirkeld is). Dit
van bovenaf gezien.

Stap 15
Bevestig de band of koord aan het wiel (geel omcirkeld). Dit doet u door een
inkeping te maken in de band en deze inkeping over het haakje te leggen
bovenaan het wieltje. Laat de band lopen zoals te zien is op foto 5.

Stap 16
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Haal de borging weg (blauw omcirkeld) en laat de band of het koord rustig
oprollen. De borging haalt u weg door het wieltje een kwartslag te draaien en
vervolgens het haakje naar binnen te drukken.

Laat het oprol wieltje rustig los. Wanneer u het wieltje niet rustig
loslaat kan de veer kapot springen.

Stap 17
Doe nu het rolluik omhoog. Doe dit rustig, door zachtjes aan de band of het koord te trekken. Het rolluik moet nu zonder te haperen omhoog gaan.

Stap 18
Doe het rolluik omlaag. Dit doet u door de band of het koord rustig te laten vieren. Het rolluik zal nu zonder te haperen of stoten naar beneden moeten lopen.
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