MONTAGEHANDLEIDING
RAAMROLHOR
SUPER
CONTROLEER DE INHOUD:
Deze verpakking bevat:
1. Een in kleur gemoffelde cassette (A) waarin
opgesloten het rolveersysteem met glasfiber
horgaas. Aan de onderzijde daarvan de treklijst (B).
2. Twee in kleur gemoffelde aluminium geleiders (F)
waarin een RVS stift is aangebracht.
3. Een montagezakje waarin 2 lange inbusschroeven,
een inbussleuteltje, 4 kunststof afdekdopjes voor
het bevestigen van de cassette en 16 schroefjes,
16 ringetjes en 16 afdekdopjes voor het bevestigen
van de geleiders.
Beslist vooraf uitvoeren!
Het is voor een goede werking noodzakelijk om vóór
de montage de rvs stift in de geleiders te voorzien
van een weinig Siliconenspray. Gebruik voor smering
NOOIT Teflonspray of andere smeermiddelen omdat
hierop vuil blijft plakken.
Montage IN het kozijn (in de dag)
voor binnen en buiten.
A

F
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1. AANBRENGEN CASSETTE (A)
LET OP: De cassette wordt aan de bovenkant en IN het
kozijn geplaatst.
Met de vlakke zijde naar binnen gericht. De cassette
zal precies tussen de kozijnstijlen passen.
Indien correct gemeten werd met 1 mm speling
rekening gehouden.

C Bracket

Houd de cassette goed horizontaal op zijn plaats IN de
bovenkant van het kozijn. Schroef nu de cassette vast
door de gaatjes (C) in de brackets, van onderen naar
boven (zie foto). Gebruik hiervoor de lange inbusschroeven.
Met de beide afdekdopjes kunt u hierna de gaatjes
afdichten.
2. AANBRENGEN GELEIDERS (F)
LET OP: In de geleiders is een ronde stift (E) aangebracht. Deze dient in de gaaszoom te worden gevoerd.
Hierdoor wordt het horgaas in de geleiders geborgd.
Dit gaat het beste als u de treklijst een stukje naar
beneden trekt.
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Handel als volgt:
Neem een geleider en schuif deze voorzichtig om
het uiteinde (D) van de treklijst (B). Hierbij dient u de
sluiting te bedienen. Doe dat zodanig, dat de ronde
stift in het nylon kokertje wordt gevoerd. Hierdoor
glijdt de stift in de gaaszoom.

G

F
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Daarna schuift u de geleider over het gaas omhoog en
in het inloopstuk (G) van de bracket. Goed aandrukken. De vlakke zijde van de geleider ligt nu tegen de
binnenkant van het kozijn aan. Zet deze geleider nu
eerst met een schroefje aan de onderzijde vast.

1e schroefje
in geleider

Vervolgens brengt u de andere geleider op dezelfde
wijze aan. Zet ook deze geleider met een schroefje
aan de onderzijde vast.
Uiteraard moeten de geleiders in een evenwijdige lijn
ten opzichte van elkaar lopen. Dit controleert u door
de treklijst voorzichtig naar beneden te bewegen. De
treklijst moet soepel en met enige speling op en neer
kunnen bewegen. Hierna zet u de geleiders met de
overige meegeleverde schroefjes geheel vast.
3. AFDICHTRUBBER (H) AFKNIPPEN
Sluit nu uw rolhor SUPER door de treklijst geheel naar
beneden te bewegen. Deze zal automatisch vastklikken. Het afsluitrubber (H) moet precies passen tussen
de geleiders. Knip nu het overtollige rubber, niet
teveel, weg.

Montage TEGEN het kozijn (op de dag)
voor binnen en buiten.

1. AANBRENGEN CASSETTE
LET OP: De cassette wordt aan de bovenkant TEGEN
het kozijn geplaatst. Zodanig dat de cassette niet in
de dagopening valt. Is er te weinig ruimte aanwezig,
dan kan de cassette wat lager worden aangebracht.
Indien juist gemeten, dan passen de geleiders daar
nog onder.

C Bracket

Houd de cassette goed horizontaal (waterpas) op zijn
plaats tegen de bovenkant van het kozijn. Zorg dat de
cassette het kozijn aan iedere zijde evenveel overlapt.
Schroef nu de cassette vast door de gaatjes (C) in de
brackets. Gebruik hiervoor de lange inbusschroeven.
Met de afdekdopjes kunt u hierna de gaatjes afdichten.
2. AANBRENGEN GELEIDERS (F)
LET OP: In de geleiders is een ronde stift (E) aangebracht. Deze dient in de gaaszoom te worden gevoerd.
Hierdoor wordt het horgaas in de geleiders geborgd.
Dit gaat het beste als u de treklijst een stukje naar
beneden trekt.
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Sluiting
Handel als volgt:
Neem een geleider en schuif deze voorzichtig om het
uiteinde (D) van de treklijst (B). Hierbij dient u de sluiting te bedienen. Doe dat zodanig, dat de ronde stift
in het nylon kokertje wordt gevoerd. Hierdoor glijdt de
stift in de gaaszoom.

G
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Daarna schuift u de geleider over het gaas omhoog en
in het inloopstuk (G) van de bracket. Goed aandrukken.
De vlakke zijde van de geleider ligt nu tegen het kozijn
aan. Zet deze geleider nu eerst met een schroefje aan
de onderzijde vast. Vervolgens brengt u de andere
geleider op dezelfde wijze aan. Zet ook deze geleider
met een schroefje aan de onderzijde vast.

1e schroefje
in geleider

Uiteraard moeten de geleiders in een evenwijdige lijn
ten opzichte van elkaar lopen. Dit controleert u door
de treklijst voorzichtig naar beneden te bewegen. De
treklijst moet soepel en met enige speling op en neer
kunnen bewegen. Hierna zet u de geleiders met de
overige meegeleverde schroefjes geheel vast.
3. AFDICHTRUBBER (H) AFKNIPPEN
Sluit nu uw rolhor SUPER door de treklijst geheel naar
beneden te bewegen. Deze zal automatisch vastklikken. Het afsluitrubber (H) moet precies passen tussen
de geleiders. Knip nu het overtollige rubber, niet
teveel, weg.
SMERING EN ONDERHOUD
Controleer of de treklijst gemakkelijk omhoog en naar
beneden schuift. Het is verstandig om vooraf reeds
enige Siliconenspray op de ronde stift in de geleiders
te spuiten. Een extra soepele werking is het gevolg.
Maak nooit gebruik van Teflonspray of gewone smeerolie, omdat hierop vuil blijft plakken. Gaas reinigen
met een zachte borstel en overige delen vochtig
afnemen.
Attendeer uw klant met nadruk op deze voorschriften voor smering en onderhoud. Onjuist gebruik of
verkeerd onderhoud kan leiden tot verlies van de
fabrieksgarantie.

www.hamstrahorren.nl

