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Gefeliciteerd met uw 
aankoop 

Lees voor gebruik deze handleiding goed 

door! Door het volgen van deze handleiding 

bent u verzekerd van jarenlang plezier van 

het product.  Deze handleiding is bestemd 

voor de gebruiker van het product en de 

monteur die de montage uitvoert. Deze 

handleiding bevat instructies en voorwaarden 

voor veilig gebruik, onderhoud en reparatie 

van het product.

De instructies en voorwaarden uit deze hand- 

leiding dienen altijd te worden uitgevoerd en 

opgevolgd.
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Gebruikershandleiding (1) 

Bediening (1.1)

Gebruikersdoel van het product
Het product heeft als doel om invallend zon-

licht bij ramen en puien te weren. Daarnaast 

hebben rolluiken een inbraak werende,  

verduisterende en isolerende functie.

Werkingsprincipe
Er bestaan twee soorten bedieningen, namelijk 

handbediend en elektrisch bediend.

Handbediening
Bij handbediening van het product d.m.v. op-

trekband, optrekkoord of slingerstang gebruikt 

u normale armkracht. Maak geen afwijkende 

bewegingen en ga niet door met bedienen als 

de bovenste of onderste positie is bereikt. 

Belangrijk 

•  Houd het band/ koord in het verlengde 

van de band/ koordopwinder.

•  Laat het product geleidelijk en rustig 

zakken.

Elektrische bediening
Indien u een elektrisch product heeft aan- 

geschaft, is deze standaard voorzien van een 

buismotor. Deze aandrijving is onderhoudsvrij 

en staat garant voor een lange en storingsvrije 

levensduur. De buismotor is geschikt voor een 

toepassing waarbij het product met ten hoog-

ste 8, niet aaneengesloten bewegingen per 

24 uur, geopend of gesloten wordt. Wanneer 

de aandrijving vaker wordt gebruikt kan dit 

resulteren in het thermisch uitschakelen van de 

motor. In dat geval zal de aandrijving na circa 

30 minuten weer te gebruiken zijn.

 

De buismotor mag alleen worden 
gemonteerd/ gedemonteerd door 
een vakbekwame installateur!

Bediening van het product
Wij raden u aan om het product alleen te  

gebruiken indien u thuis bent. Controleer bij 

open en sluiten van het product altijd:

•  Of er voorwerpen of situaties zijn, die het 

openen of sluiten van het product kunnen 

belemmeren.

•  Of er geen obstakels of personen zich onder 

het product bevinden.

•  Als het product de volledige open- of 

dichtstand heeft bereikt of u bemerkt een 

abnormale weerstand, dient u onmiddellijk te 

stoppen. Het uitgangspunt is dat het product 

soepel loopt.

 Bij ijzel en/of sneeuw dient u zich 
ervan overtuigen dat het product 
niet vastgevroren zit voordat u 
het product gaat bedienen. Het 
product kan ernstig beschadigen!

Veiligheid (1.2)
•  Gebruik het product niet wanneer ijsvorming 

op het product is ontstaan. Hierdoor kan  

ernstige schade ontstaan aan het product.

•  Maak het product spanningsloos bij reparatie 

en werkzaamheden in de nabijheid van het 

product door middel van de stekker uit het 

stopcontact te nemen.

•  Bedien het product alleen als er geen  

personen en / of obstakels in het werkings- 

gebied aanwezig zijn of staan.

•  Afhankelijk van het product kan bij het  

openen of sluiten een beknellingsgevaar 

optreden. Bij naleven van de veiligheidsvoor-

schriften wordt dit niet als risico beschouwd.

De buismotor is thermisch beveiligd. Bij  

oververhitting dient minimaal 30 minuten te 

worden gewacht voor verder gebruik.
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Onderhoud en reparatie (1.3)
Bij onderhoud en reparatie dient het product 

altijd spanningsloos te zijn. Wij adviseren om 

uw product minimaal 1 maal per jaar te onder- 

houden en te reinigen, afhankelijk van de  

gebruiksfrequentie.

Onderhoudspunten
•  Geanodiseerde of gemoffelde profielen die 

vervuild zijn, kunnen worden gereinigd met 

lauw water en een schoonmaakproduct.

•  Gebruik geen agressieve schoonmaak- 

middelen en producten zoals schuursponsjes, 

schuurmiddelen en hogedrukreinigers.

•  Kunststof geleidenblokken, rubbers en 

aluminium geleidingsprofielen dienen na de 

schoonmaakbeurt te worden voorzien van een 

droogsmeermiddel als bijvoorbeeld teflon-

spray (geen vetstof of olie aanbrengen). Een 

geruisloze werking is hiermee gegarandeerd.

Storing Mogelijke oorzaak Maatregel

Bediening (motor) werkt niet 

meer

• Geen spanning

• Thermische beveiliging

• Defecte motor

•  Mechanische blokkering door 

vandalisme

•  Controleer netspanning in 

groepenkast

• Wacht minimaal 30 minuten

• Laat buismotor vervangen

•  Laat defecte onderdelen 

vervangen

Motor stopt niet tijdig of te 

vroeg

• Eindafstelling ontregeld

• Scheefloop

•  Neem contact op met SBL 

rolluiken

Product of motor maakt een 

afwijkend geluid

•  Pantser loopt aan of ophang- 

ing is los

•  Neem contact op met SBL 

rolluiken

De motor reageert niet op de 

afstandsbediening

• Geen spanning op product

• Batterij leeg

• Controleer netspanning

• Vervang de batterij

Kortsluiting in de motor • Draad / kabel is beschadigd •  Neem contact op met SBL 

rolluiken

Slijtage aan band of koord •  Het band of koord loopt niet 

vrij van obstakels

•  Neem contact op met SBL 

rolluiken

Storing (1.4)
De onderstaande storingen kunnen zich voor-

doen. Indien zich andere storingen voordoen 

dan hieronder vermeld, dient men ten alle tijde 

contact op te nemen met SBL rolluiken.
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Logboek (2) 

Algemene gegevens (2.1)

Klantnummer:

Datum:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Aandachtspunten onderhoudswerkzaamheden (2.2)
• Visuele controle werking en staat

•  Reinigen van de geleidersprofielen aan de binnenzijde.

•  Smeren van geleidersblokken en lagers

•  Afstellen van buismotor

Notities (2.3)

Constatering Uitgevoerde werkzaamheden Datum en handtekening monteur



Garantie (3) 

Garantie (3.1)
De fabrieksgarantie is alleen geldig indien de 

montage en reparaties door SBL rolluiken zijn 

uitgevoerd.

Mochten zich binnen 5 jaar na de aankoop-

datum gebreken voordoen als gevolg van 

fabricage- of constructiefouten, dan zal SBL 

rolluiken de te vervangen materialen kosteloos 

ter beschikking stellen mits alle instructies die 

betrekking op het goed gebruik en onderhoud 

zijn opgevolgd.

De garantie vervalt
•  Slijtage van band / koord van producten  

ouder dan 5 jaar. 

•  Termijn wordt niet verlengd of vernieuwd 

door reparatie of het vernieuwen van defecte 

onderdelen.

•  Bij vervangende onderdelen is geringe  

kleurafwijkingen mogelijk.

•  Door frictie kan aftekening/ slijtage ontstaan 

aan de bovenste lamellen van een rolluik.

•  Als gevolg van onvoldoende onderhoud of 

onjuist gebruik.

•  Bij reparaties die niet door SBL rolluiken  

zijn uitgevoerd.

•  Normale slijtage als gevolg door weers- 

invloeden

•  Bij gebruik van het product tijdens harde  

wind of storm.

Bij het niet kunnen tonen/ overhandigen van  

de originele factuur.

SBL rolluiken
Bijsterhuizen 1102 G34

6546 AS Nijmegen

+31(0) 85-130 63 53

info@sblrolluiken.nl

www. sblrolluiken.nl
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