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Oorspronkelijke Nederlandstalige  

en algemene veiligheidsvoorschriften  

 voor motoren / éénder welk merk 

Versie van 01/01/2013 1:1 

AUTOMATISATIE 

Moyaert geeft 2 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten met uitzondering van motoren (5 jaar- wordt nader omschreven), 

ophangveren, elektronica; bv. afstandsbesturing (2 jaar- wordt nader omschreven) en kunststofonderdelen.   

De garantietermijn gaat in op de datum die vermeld staat op de aankoop faktuur van het materiaal aan de klant. Reparatie van het 

materiaal wordt enkel aan alleen beperkt tot het vervangen van het materiaal. Werkuren en vergoeding van de gereden kilometers 

behoren hier niet bij. 

 

Belangrijk: 

Lees deze handleiding aandachtig door voor u het rolluik/zonwering gaat bedienen en let vooral op de veiligheidsvoorschriften.  

Schade, ontstaan door het niet naleven van de bediening- en onderhoudshandleiding, vallen niet onder de garantie.  Bewaar deze 

handleiding goed en geef deze bij eventuele verkoop aan de nieuwe eigenaar.  De handleiding bevat aanwijzingen met betrekking tot 

onderhoud en reparatie.   

 

Dit rolluik werd door vakmensen in de rolluiken- en zonweringsbranche geleverd en gemonteerd.  Reparatie en demontage dient 

alleen te geschieden door daarvoor opgeleide vakmensen.  Breng zelf geen wijzigingen aan het product aan.  Veilig functioneren is dan 

niet meer gewaarborgd.   

 

Algemene veiligheids voorschriften: 

 

-Loopbereik van het rolluik/zonwering 

 Het rolluik/zonwering mag bij het omlaag lopen niet worden gehinderd. 

Aanwijzing: Let erop dat er geen obstakels zijn die het omlaag lopen kunnen verhinderen. 

 

- Onjuist gebruik 

 Het product niet met extra gewicht belasten. 

 

- Foutieve bediening 

 Schuif het rolluik nooit omhoog als het in beneden en gesloten positie staat.  Dit kan storingen veroorzaken. 

 

-Toegankelijkheid van de bediening beperken. 

 Laat kinderen niet met de bediening van het rolluik/zonwering spelen, zoals bijvoorbeeld afstandsbediening of schakelaar.   

 Houdt kinderen uit de buurt van de afstandsbediening. 
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- Automatische rolluiken voor balkon- en terrasdeuren 

 Is voor de toegang van uw balkon of terras een rolluik/zonwering gemonteerd, dat op een tijdklok aangesloten is, dan kunt u 

zich buitensluiten. 

Aanwijzing: Schakelt u bij het gebruik van uw balkon of terras de tijdklok uit.  U voorkomt hiermee buitensluiten. 

- Tijdens de winter 

 Bij automatische besturingen de tijdklok uitschakelen, als het rolluik/zonwering dreigt vast te vriezen. Bedien het 

rolluik/zonwering nooit! 

Aanwijzing: Rolluik/zonwering-aandrijvingen, die met een overbelastings beveiliging of hindernisherkenning zijn hiervoor wel uitgerust. 

- Bediening met schakelaar, zender en automatische besturing 

 Zij bijgevoegde handleiding(en) 

- Verzorging 

 Om een lange levensduur te kunnen garanderen, raden wij aan het oppervlak van het rolluik/zonwering regelmatig te 

reinigen. 

Aanwijzing: Verwijder vuil of voorwerpen uit de geleiders.  Gebruik een geschikte reiniger voor het reinigen van het oppervlak.   

De revisieopening moet altijd vrij toegankelijk zijn.  De kast, het pantser, de motor en de geleiders nooit smeren. 

- Onderhoud 

 Controleer het rolluik en de bediening regelmatig op slijtage en beschadiging en het product op stabiliteit.  Inspectie of 

 Onderhoud van elektrische delen dient door een vakman uitgevoerd te worden.  Verdere onderhoudswerkzaamheden,  

 Zoals bv. Instellen van de eindposities, dienen alleen gedaan te worden door daarvoor opgeleide vakmensen.   

 Alleen originele onderdelen toepassen. 

- Laat rolluikmotoren regelmatig draaien, dit wil zeggen indien de klant de woning enige tijd niet betrekt is het verstandig de 

motor toch even op en neer te laten zodat de rem binnenin niet vast komt te zitten. 

 

Let op: rolluik niet gebruiken als een reparatie vereist is. 

 

Omstandigheden die geen deel uitmaken van de garantie: 

 

- Indien de plaatselijke luchtgesteldheid agressief is door industrie of agrarische nijverheid, of het zoutgehalte van de lucht 

hoger is dan normale situaties, of indien er frequent zout-en zanddelen verstuiven, kan dit de profielen/onderdelen en 

motoren aantasten. 

- Materialen die onderhevig zijn aan slijtage wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructieve- en/of materiaal-

fouten. 

- Technische reparaties die niet uitgevoerd werden door Moyaert. 

- Rolluiken/zonwering die worden bediend bij vriestemperaturen, kunnen blokkeren, bij schade wordt hiervoor geen garantie 

verleend. 

- Zorg ervoor dat een rolluik/zonwering steeds bereikbaar blijft, voorzie daarom nooit valse plafonds of kaders voor plafonds 

die uitkomen op de rolluikkasten.  Zorg dat het voorste paneel om de rolluikkast open te maken steeds vlot kan 

gedemonteerd worden. 

- Bij placement is aangeraden om veren te gebruiken, zo vermijdt je dat je de motor zou beschadigen door boren of vijzen.  Een 

motor die insnijdingen van vijzen vertoont valt nooit onder garantie. 

- Klop nooit op de motor om hem eventueel op een bepaalde plaats te krijgen. 

- Vermijd insijpeling van water. 

- Schakel de motoren nooit parallel op stroom zonder tussenkomst van een relaissturing. (hiervoor inlichtingen te nemen bij 

Moyaert) 

- Motoren nooit parallel aansluiten op éénpolige schakelaars. 

Uitzondering: motoren met elektronische eindeloopschakelaars mogen wel parallel geschakeld 

worden(max.6 tot 8 motoren op een zekering van 10A). gebruik wel relais om ze individueel te sturen. 

- Gebruik nooit lichtschakelaars maar speciaal voor rolluiken ontworpen schakelaars (schakelaars met nulstand) 

- Zorg dat de verbindingen van de draden volgens de normen der dag uitgevoerd worden. 

- Onvakkundige omgang met buismotoren  

(bv. Boren of vijzen in de motorbuis) 

(bv. Hameren op de motorbuis) 

(bv. Water insijpeling) 

(bv. Schokken of laten vallen) 

(bv. Beschadigen met tang) 

(bv. Laten vallen) 
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- Indien de rolluikkasten worden geïsoleerd met wol (rockwoll) bestaat de kans erin dat na verloop van tijd wol meedraait met 

het rolluik.  Hierbij kan verbranding bij de motor ontstaan door het meeslepen van deze isolatie. 

- Motoren en zenders worden geïnstalleerd door bekwame vaklui en afgesteld naar wens van de klant.  Indien er na de 

basis/instellingen zich wijzigingen voordoen door verkeerd gebruik van de zender of indien de klant wijzigingen wenst aan te 

brengen met tussenkomst van de firma Moyaert zal dit gefaktureerd worden aan de opdrachtgever. 

-  

 

Aanspraak op garantie 

 

- De aanspraak op garantie dient eerst door Moyaert als gegrond erkend te worden.  Bij een gegronde klacht zal Moyaert het 

defecte product of defecte onderdelen vervangen.   

- De aanspraak op garantie kan alleen worden gedaan onder overlegging van de originele faktuur.  De garantie is alleen geldig 

voor de oorspronkelijke koper. 

- De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar, garantie is niet overdraagbaar. 

- De garantie vervalt indien het product op enig moment gedemonteerd werd door derden.  

- Indien er zich materiaal- of fabricagefouten voordoen, wordt het defect hersteld door hetzelfde, of indien niet meer leverbaar, 

door een gelijkwaardig product.  Uitsluitend Moyaert bepaalt of een fout hersteld wordt door vervanging, reparatie of 

vergoeding.  Aanspraken op garantie of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage worden uitgesloten.   

 

Schadeclaims 

 

- Een schadeclaim tegen Moyaert betekent niet automatisch dat Moyaert ook de aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele 

geleden schade.  De aansprakelijkheid van Moyaert strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze 

garantievoorwaarden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


