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PLAATSEN VAN LOSSE LAMELLEN IN BESTAAND PANTSER

U haalt de voorkap los door de schroefjes in de voorkap los te draaien en de 
voorkap iets omhoog te doen. De kap zal boven los komen. 

Stap 1

U zorgt dat het rolluik naar beneden (gesloten positie) is waardoor u de as ziet 
zitten.

Stap 2

Maak de bladveren los van de buis.  (Zie afbeelding hiernaast)

Stap 3

Draai de bladveer in de vierkante uitsparing diagonaal om deze te verwijderen. Soms kunnen de veren ook nog gepopt zitten.

Het is aan te raden een handdoek over de as te leggen om beschadigingen te voorkomen. Duw het pantser omhoog waardoor de lamellen boven de as naar 
voren komen. 

Stap 4

U kunt nu het pantser er uit trekken tot waar u het lamel wilt vervangen.

Stap 5

Haal het arretatiedopje (kunstof blokje wat zorgt dat de lamellen niet gaan 
schuiven) uit de lamellen. Een arretatiedopje is er pas uit te schuiven wanneer het  
nietje met een priem is verwijderd.

Stap 6

Het is aan te raden iets onder het rolluik te plaatsen zodat het niet naar beneden kan vallen.

Zodra het arretatiedopje is verwijderd Schuift u de lamellen uit elkaar. Dit kan van 
links naar rechts of van rechts naar links, hierin is geen verschil.

Stap 7

Nu kunt u het nieuwe lamel aan het pantser schuiven. Zorg ervoor dat deze gelijk 
zitten.          

Stap 8

Zorg dat de motor in de stand naar beneden staat. En deze dus het eindpunt onderin heeft bereikt.
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Let op dat hierbij geen beschadigingen ontstaan.
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Sluit de bladveren weer aan op de as, zorg dat deze verdeeld zitten op het pantser. 

            

Stap 10

Laat het rolluik een aantal keer omhoog gaan en weer zakken voordat u de voorkap er weer op zet. Controleer of de eindafstellingen nog kloppen. 

Stap 11

U kunt de voorkap terug plaatsen wanneer alles recht zit en netjes hangt. 

Stap 12
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Uw rolluik is nu weer klaar voor gebruik.

Laat nu rustig het pantser zakken zodat het mooi in de geleiders zakt. Ook voor 
deze stap is het aan te raden om weer een handdoek over de as te plaatsen om de 
beschadigingen te voorkomen. 

Stap 9
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