
Montagehandleiding rolhor DeLuxe
Maak de verpakking zorgvuldig open en controleer de inhoud. De inhoud omvat de volgende producten:

    Rolhorunit met borstel
    2 in of op de dag geleiders voorgeboord of voorzien van dubbelzijdig tape
    4 of 6 (kleur)schroeven
    4 of 6 pluggen 5mm en eventueel 6mm afdekdoppen.

Monteer de geleiders op de zijkappen van de rolhorunit, zie op de achterzijde van deze handleiding hoe u de treklijst in de geleider plaatst (afb. 1, 2, 3 & 4). 
Beweeg de hor vooBeweeg de hor voorzichtig naar beneden tot hij vast klikt (afb. 5). De raamrolhor is nu stabiel en klaar om gemonteerd te worden.

Montage op het kozijn
Plaats de rolhor DeLuxe op een rechte achtergrond. De hor dient waterpas en haaks gemonteerd te worden anders kan dit de werking beïnvloeden. Monteer de hor 
door gebruik te maken van de daarvoor bestemde schroefgaten (afb. 7) en dek de gaten af met de afdekdoppen (afb. 8).
In geval van dubbelzijdig tape dient u in beginsel een klein stukje van de tape los te tIn geval van dubbelzijdig tape dient u in beginsel een klein stukje van de tape los te trekken en de hor exact op de juiste plaats te monteren. Indien de hor op de juiste 
plaats is gepositioneerd trek dan de folie voorzichtig verder los en plaatst u de hor door deze stevig aan te drukken. Na het verkleven van de tape kunt u deze alleen ver-
wijderen door deze los te snijden.
Let op: wanneer u de hor buiten monteert moet u de hor niet verder dan ca. 10mm voorbij de opening van het raam laten steken. U kunt de rolhor niet meer bedienen 
indien u deze te ver voorbij de opening monteert.
Druk de hor na montage niet met geweld door de sluiting heen, de sluiting kan hierdoor beschadigen.

Montage in het kozijn
Plaats de rolhor in de opening. De hor dient waterpas en haaks gemonteerd te worden anders kan dit de werking beïnvloeden. Uw hor moet in de breedte precies de af-
meting van de sparing hebben. Monteer de kleurschroeven in de daarvoor bestemde schroefgaten (afb.  7). Indien de hor te klein is vul dan de ruimte tussen de geleider 
en de zijkant op d.m.v. een tape of iets anders (afb.  6). Indien u de geleiders toch te strak aanschroeft, dan zullen de geleiders gaan draaien en werkt de hor niet meer.
Montage binnen: Plaats de op de dag geleiders met de montagelip naar de achterzijde van de hor indien u de bak naar binnen wilt hebben (afb. 10). Plaats de op de 
dag geleiders met de montagelip naar de voorzijde van de hor indien u de bak naar het raam geplaatst wilt hebben en monteer de hor in omgekeerde richting. U kijkt 
dan vanaf de binnenzijde van het raam tegen de gladde achterzijde van de hor aan.
Montage buiMontage buiten: Plaats de op de dag geleiders met de montagelip naar de achterzijde van de hor indien u de bak naar buitenzijde wilt hebben. Plaats de op de dag 
geleiders met de montagelip naar de voorzijde van de hor indien u de bak naar het raam geplaatst wilt hebben en monteer de hor in omgekeerde richting. U kijkt dan 
vanaf de binnenzijde van het raam tegen de bak aan.

Borstel & veer
U kunt de boU kunt de borstel van de treklijst ook aan de achterzijde van de treklijst schuiven. Trek de linkse treklijstgeleider (afb. 1 & 6) uit de treklijst (afb. 5) en schuif de borstel aan 
de achterzijde in de treklijst (afb. 10). Druk nu de treklijstgeleider weer in de treklijst. Dit zal waarschijnlijk moeilijk gaan omdat de pees van het gaasdoek in het ronde gat 
van de treklijstgeleider geschoven moet worden. 
U kunt ook de borstel boven in de Rolhorunit schuiven. Schroef de rechtse zijkap (afb. 3) van de Rolhorunit los en trek de zijkap er ongeveer 1 cm uit. Trek nu de borstel 
in de gleuf en schroef de zijkap weer vast. Let op! Alleen de rechtse zijkap, links zit de veer. 
Aan de linkse zijde kunt u de spanning van de veer Aan de linkse zijde kunt u de spanning van de veer regelen. Schroef de linkse zijkap van de Rolhorunit los en trek de zijkap voorzichtig los. let op, hierin zit de veer en die 
staat onder spanning. Draai de veer met de klok mee en de spanning wordt sterker. Druk nu de zijkap voorzichtig weer vast op de Rolhorunit en schroef deze weer vast. 
Indien dit niet lukt trek dan de treklijst op en neer net zo lang totdat de zijkap op de Rolhorunit wordt geleid.
Onderhoud:Onderhoud: U dient de geleiders van de raamrolhor regelmatig te smeren met siliconespray teneinde de hor zonder problemen te kunnen bewegen (afb. 10). Reinig het 
gaasdoek d.m.v. een zachte doek en water of gebruik een stofzuiger met een zachte borstel.

Onderhoud
U dient de geleiders van de raamrolhor regelmatig te smeren met siliconespray teneinde de hor zonder problemen te kunnen bewegen (afb. 10). Reinig het gaasdoek 
d.m.v. een zachte doek en water (geen sop in het water) of gebruik een stofzuiger met een zachte borstel.

Wij wensen u veel plezier met uw Rolhor DeLuxe!
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