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De oude motor of bandschijf is nu te verwijderen. De bandschijf staat op de foto 
afgebeeld. De doorvoer bij deze foto is: voor uit de kast. Dit kan afwijken met uw 
situatie.

Stap 4

U kunt nu de volledige as verschuiven richting de asprop. Waardoor de complete 
as te verwijderen is.

Stap 3

Maak de asprop los door de popnagel of het RVS schroefje te verwijderen.

Stap 2

Draai de bladveer diagonaal in de vierkante uitsparing om zo de blaveer te 
kunnen verwijderen. Bij oudere rolluiken kan de bladveer gepopt zijn. Dan 
dient u de popnagel door te boren.

Indien er bladveren geplaatst zijn dient u deze los te maken van de buis.

Stap 1

As verwijderen uit rolluik

Haal de band/koord of snoer terug naar buiten.

Stap 4

Maak aan de binnenzijde van de woning de bediening los. Het is mogelijk dat u de 
band/koord van de band- koordopwinder af moet halen of dat u de elektra los 
moet koppelen.

Stap 3

Wanneer er anti-optil veren aan de buis zitten dienen deze verwijderd te 
worden. Zoals hierlangs afgebeeld (anti-optilveren kunnen afwijken)

Bij een defecte motor boort u indien aanwezig de popnagels 
aan de buitenzijde van de zijkap los. Hiermee maakt u de 
motorsteun los van de zijkap. Na het losboren van de 
ponagels is de as met de hand te draaien waardoor u het 
rolluik naar beneden kan rollen.

Laat het pantser volledig zakken in de geleiders.

Stap 2

Verwijder de voorkap van de rolluikkast. Dit doet u door de schroefjes aan de 
voorzijde te verwijderen en vervolgens de kap los te schuiven.

Stap 1

Voorbereiding voor het plaatsen van de motor
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Let op dat de stelschroeven/drukknoppen van de motor aan de voorzijde 
zitten zodat de motor altijd nog afgesteld kan worden.

Bevestig indien nodig de motorsteun aan de zijkap. Dit doet u door van binnenuit 
een gaatje te boren. Nu kunt u de motorsteun vanaf de buitenkant vastpoppen. 

Stap 6

U kunt de asprop eventueel ook borgen door een schroef of popnagel te 
plaatsen.

Plaats de complete as over de steunen in de zijkap. Span de as op door de asprop 
uit te schuiven. (foto 7)

Stap 5
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Wanneer u een ander merk motor plaatst dient u de motorsteun aan de motor te 
bevestigen. (foto 3)

Stap 4

Plaats de motor in de as. De motor en adapter moeten in de as geplaatst worden 
totdat er nog maar ca 15mm motor zichtbaar is. (foto 4 & 5)

Stap 3

Plaats de meenemer aan de motor wanneer deze er nog niet aan zit. (foto2)

Stap 2

Plaats de asprop in de as. (foto 6 & 7)

Stap 1

Plaats alle onderdelen in de as volgens het onderstaande stappenplan. 
Doorloop alle stappen alvorens u de as terug in het rolluik plaatst.

Plaatsen van de motor
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