
Afstellen van de motor van de XS serie 
 
De motor van het XS rolluik moet nog worden afgesteld zodat het rolluik stopt op de juiste 
positie. 
 
Zo kun je ervoor zorgen dat na installatie, het rolluik perfect sluit en opent. 
 
Opmerking: deze handleiding is geschikt voor motoren met de standaardmotor, niet voor een 
motor met  
Ingebouwde  
 

1. Waar vind je de afstelpunten? 
 
Het rolluik wordt afgesteld door de afstelpunten van de motor aan te passen door deze links of 
rechtsom te draaien. 
 
Om bij de afstelpunten te komen, moet je eerst de kap van het rolluik verwijderen. 
Dit doe je door de schroeven aan de voorkant los te draaien. 
 
Je ziet nu de motor aan de linkerkant. 
 
De afstelpunten zijn openingen in de kop van de motor. Je ziet de motorkop met de openingen  
In de foto hieronder. 
 
 

 
 
Het is mogelijk dat je rolluik nog gedeeltelijk opgerold zit en de openingen minder zichtbaar 
zijn.  



 
Je kunt de lamellen dan gewoon iets aan de kant schuiven om tot de gaten toegang te krijgen. 
 
Het afstellen van de motor 
 
De bovenafstelling oftewel hoever het rolluik de kast inrolt 
 
 Om het rolluik verder / meer te laten inrollen: 
Hiervoor gebruik je de onderste schroef. 
Deze draai naar het rolluik toe om het meer te doen inrollen.  
Dit kun je ook zien als de richting indraaien van de “+” op de motor. 
 

Om het rolluik niet zo ver in te laten rollen: 
 

Hiervoor gebruik je de onderste schroef. 
Deze draai je van het rolluik af  
Dus in de andere richting dan de “+” 
 
 
De onderafstelling oftewel hoever het rolluik naar beneden rolt 
 
 Om het rolluik minder te laten uitrollen: 
Gebruik de bovenste schroef 
Draai deze richting de “-“ om hem minder ver te laten uitrollen 
Dit is dus naar links oftewel weg van het rolluik 
 

Om het rolluik verder te laten uitrollen: 
Gebruik de bovenste schroef 
Deze draai je in de tegenovergestelde richting van de “-“ 
Dus naar rechts oftwel naar het rolluik toe 
 
 
 
Tips: 

- Zorg ervoor dat het rolluik al aangesloten is op de stroom, zodat je kunt checken wat 
de verandering is. 

- Maak kleine veranderingen en controleer of het goed gaat. Begin in geen geval met 10 
keer een bepaalde richting in te draaien om dan te kijken wat er gebeurd is. 

- Lukt het niet, mail dan naar info@rolluikshop.be of bel op 011-403090 
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