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1. Definities

  

GEVAAR

Duidt op een dreigende gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal resulteren in zware verwondingen of de dood.

WAARSCHUWING

Duidt op een mogelijke gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan resulteren in zware verwondingen.

VOORZICHTIGHEID

Duidt op een mogelijke gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan resulteren in lichte of matige verwondingen. 
Dit kan ook gebruikt worden om te wijzen op onveilig gebruik.

2. Algemene veiligheidsvoorschriften

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het product in gebruik 

te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen grondig doorleest. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat de 

gebruikers naar behoren geïnformeerd zijn over het gebruik en de veiligheid.

❱❱❱❱ Belintra is niet verantwoordelijk voor: 

• Schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen of oneigenlijk gebruik worden veroorzaakt.

• Gevolgen van aanpassingen aan het product, die door de gebruiker werden uitgevoerd.

• Schade opgelopen door gebruik anders dan omschreven in het gebruiksdoel.

WAARSCHUWING

Niet meer dan 1 lade gelijktijdig openen, anders ontstaat er een risico op omkantelen van de Medicart.

 
 Voorzichtigheid 

• Gebruik de wagen uitsluitend in technisch correcte toestand conform de beschreven bestemming en in de omgeving waarvoor de 

wagen gemaakt is met inachtneming van de gebruikershandleiding. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade opgelopen 

door gebruik anders dan omschreven in het gebruiksdoel. 

• Zorg ervoor dat geen voorwerpen los op de wagen liggen tijdens het verplaatsen van de wagen. Hiermee voorkomt u dat 

voorwerpen van de wagen vallen en defect raken en/of letsel/schade veroorzaken. 

• Controleer bij het verplaatsen van de wagen of de remmen van de wielen ontgrendeld zijn.

• Kijk voor en tijdens het rijden of er geen personen of voorwerpen door de wagen gekneld kunnen raken. 

• Pas uw snelheid aan aan de directe omstandigheden. Om de controle over de wagen tijdens onverwachte situaties te behouden 

dient nooit sneller gereden te worden dan een normaal wandeltempo (4 tot 5 km/uur). 

• De Medicart is niet geschikt voor gebruik op oneffen ondergronden en het overbruggen van niveauverschillen (drempels, trappen,...). 

Het toestel kan hierbij omvallen en/of schade oplopen. 

• De Medicart is enkel geschikt voor gebruik binnen en dus niet voor gebruik buiten. 

• Op een hellend oppervlak steeds de remmen inschakelen bij stilstand. 

• Gebruik de wagen niet om jezelf te verplaatsen.

• Houd kinderen uit de buurt van het toestel. 

• Personen onder invloed van drugs, medicijnen of alcohol mogen het apparaat niet gebruiken. 

• Kinderen en personen met fysieke, zintuigelijke of mentale beperkingen mogen het apparaat niet gebruiken.
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3. Inleiding

Deze handleiding omschrijft het correct gebruik, installatie en het basis onderhoud van het Belintra Medicart.

De Medicart is een multifunctionele wagen, modulair samengesteld, met tal van mogelijkheden in opbouw en toepassingen. De wagens 

vinden vandaag onder andere hun toepassing bij emergency, woon- en zorgcentra, anesthesie, chirurgie,... De Medicarts zijn opgebouwd 

volgens de hoogste veiligheidsnormen en voldoen tevens aan alle ergonomische en hygiënische vereisten.

4. Product

❱❱❱❱ Medicart Lades 

1. Synthetisch werkblad

2. Keypad (optioneel)

3. Lades

4. Handvaten

5. Hoekprofielen

6. Wanden

7. Bumpers

8. Wielen

❱❱❱❱ Medicart Rolluik 

1. Synthetisch werkblad

2. Cijferslot

3. Rolluik

4. Handvat

5. Hoekprofielen

6. Wanden

7. Bumpers

8. Wielen

❱❱❱❱ Medicart Lades Small 

1. Synthetisch werkblad

2. Keypad (optioneel)

3. Lades

4. Handvaten

5. Hoekprofielen

6. Wanden

7. Bumpers

8. Wielen
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5. Installatie instructies

❱❱❱❱ 5.1. Algemene handelingen 

Verwijder de verpakkingsmaterialen voorzichtig. Zorg ervoor dat u het toestel niet beschadigt bij het gebruik van snijgereedschap.

OPMERKING

De ontvanger van dit product is verantwoordelijk voor het melden van transportschade en het afhandelen van eventuele 
schadeclaims met de transporteur.

Controleer bij aflevering van het toestel zorgvuldig of de verpakking en het product niet beschadigd zijn tijdens het transport.

Als u beschadigingen heeft aangetroffen, neem dan onmiddellijk contact op met de transporteur en bewaar de verpakking.

❱❱❱❱ 5.2. Instellen keypad (optioneel voor Medicart Lades) 

A. Het wachtwoord wijzigen

Wanneer u het toetsenbord voor de eerste keer gebruikt, kunt u het systeem openen/sluiten met de 

standaardcode ‘2244’. De code kan als volgt worden gewijzigd:

1. Druk op de toets met het hekje (#), de status-led gaat oranje branden als indicatie dat een 

speciale procedure gestart wordt

2. Voer het huidige wachtwoord in

3. Voer achtereenvolgens het cijfer 0 en het cijfer 2 in

4. Voer het nieuwe wachtwoord (4 cijfers) in

5. Voer het nieuwe wachtwoord (4 cijfers) nogmaals in

Als het wachtwoord is gewijzigd, gaat de status-led groen branden. 

Als er zich tijdens de wijzigingsprocedure een fout voordoet (verkeerde combinatie), gaat de status-led rood branden.

B. Het wachtwoord resetten

Als het wachtwoord vergeten is, kan het standaardwachtwoord (‘2244’) opnieuw ingesteld worden. Neem hiervoor contact op met de 

service desk:

• Voor België: www.belintra.be/service 

• Internationaal: via uw lokale distributeur

C. Automatisch sluiten

Als de automatische sluiting is ingeschakeld, wordt het slot na het verstrijken van een variabele tijd in de geopende positie automatisch 

in de gesloten positie gezet.

Om deze functie in te schakelen, gaat u als volgt te werk:

1. Druk tegelijkertijd op toets 0 en toets 1 en houdt beide toetsen 5 seconden ingedrukt tot de status-led oranje gaat branden

2. Voer de volgende code in: 6 7 1 6 9 5 3 2

3. Voer met 3 cijfers de variabele tijd in in seconden (bijvoorbeeld 006 = automatisch sluiten na 6 seconden)

4. Als het inschakelen van deze functie gelukt is, gaat de status-led groen branden; in het andere geval gaat de status-led rood 

branden

Om het automatisch sluiten uit te schakelen, herhaalt u de stappen hierboven vermeld. In stap 3 voert u drie maal nul in:

000 = 0 seconden. Nu sluit de kar niet meer automatisch.
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Standaard codes bij levering:

• Gebruikerscode : 2244

• Mastercode : 11335577

Gebruikerscode wijzigen:

 

  
  [MASTERCODE]    [02]    [NIEUWE GEBRUIKERSCODE]

Voorbeeld:

  
  [11335577]    [02]    [1234]

Gebruikerscode is nu 1234.

Mastercode wijzigen:

  
  [MASTERCODE]    [01]    [NIEUWE MASTERCODE]

Voorbeeld:

  
  [11335577]    [01]    [12341234]

Mastercode is nu 12341234

OPMERKING

We wensen u er op te wijzen dat u de verantwoordelijkheid moet nemen om de nieuwe mastercode goed bij te houden. 
Deze nieuwe mastercode zal immers enkel nog bij u bekend zijn. Zonder deze code kan men het slot niet meer te allen 
tijde openen indien men ook de gebruikerscode vergeet.

❱❱❱❱ 5.3. Instellen elektronisch cijferslot (Medicart Rolluik)
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6. Gebruiksinstructies

❱❱❱❱ 6.1. Gebruik wielen 

De Medicart is voorzien van 4 dubbele zwenkwielen. Het wiel vooraan rechts (2) is voorzien van een rem,

het wiel achteraan links (3) is voorzien van een richtingsfixatie.

❱❱❱❱ 6.2. Positionering ergonomische rasterwanden (Medicart Rolluik) 

Positie 1

Bij gebruik van de wand in deze positie kunnen de bakken schuin gekanteld worden. De uitsparing in de 

geleiders zit hierbij bovenaan. Dit is ideaal voor de hogere posities in de wagen. 

Bij deze positionering is het nodig stops te voorzien om te voorkomen dan de manden volledig uit de 

rasterwanden schuiven.

Positie 2

Het gebruik van de wand in deze positie is ideaal om de bakken er horizontaal uit te halen. De uitsparing in de 

geleiders zit hierbij onderaan. Dit is ideaal voor lagere posities.

❱❱❱❱ 6.3. Gebruik van het keypad (Medicart Lades) 

A. Gebruik van de rood/groene status-led

Normale modus 

In de normale modus geeft de tweekleurige status-led (rood en groen) de actuele positie van de motor aan. 

• Rood knipperend = gesloten 

• Groen knipperend = open 

Configuratiemodus

Wanneer wordt overgeschakeld naar de configuratiemodus om het wachtwoord te wijzigen, te resetten of

om de automatische vergrendeling in te schakelen, gaat de led indicatie oranje oplichten. 

Aan het einde van elke procedure gaat de groene of rode led 3 seconden branden om aan te geven of

de bewerking al dan niet gelukt is. (groen = gelukt). 

Batterij-led

Als de batterij moet worden vervangen, gaat de batterij-led branden. Als de spanning onder een vooraf bepaald niveau (4,8 V) daalt, gaat 

de batterij-led rood knipperen maar blijft het apparaat werken als voorheen. 

Wordt de batterij echter niet tijdig vervangen en daalt de spanning verder tot onder een tweede niveau (4,2 V), gaat de motor 

automatisch naar de open positie en blijft hij in die positie staan.

B. Openen/sluiten

Het slot kan geopend of gesloten worden met een viercijferige code die via het toetsenbord wordt ingevoerd. Als de code juist is, 

schakelt het slot en informeert de status-led de gebruiker over de nieuwe positie. Als een verkeerde code wordt ingevoerd, gebeurt er 

niets.

Als u een verkeerd cijfer hebt ingevoerd, kunt u gewoon doorgaan met het invoeren van de juiste code (u hoeft de verkeerde viercijferige 

code niet te vervolledigen voordat u opnieuw begint), het systeem houdt alleen rekening met de laatste 4 ingevoerde cijfers.

VOORZIJDE

3

1

4

2
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❱❱❱❱ 6.4. Gebruik elektronisch cijferslot (Medicart Rolluik) 

A. Werking

Het elektronisch cijferslot werkt met een hendel om het slot open en dicht te doen. Om het slot te ontgrendelen moet een 4-cijferige 

code ingegeven worden of kan men het slot ontgrendelen met een sleutel.

B. Bediening

Om het slot te openen dient u de 4-cijferige gebruikerscode of de mastercode in te geven. Dit doet u door de 4 cijfers na elkaar in te 

geven. Bij een correcte ingave hoort een een lichte klik en ziet u 4 groene lichtjes, daarna kan u de hendel openen. Na 4 seconden sluit 

het slot zich automatisch terug.

Bij een foutieve ingave pinkt het rode lichtje en kan het slot niet geopend worden. Bij 3 foutieve ingaves zal het slot 10 seconden inactief 

zijn.

C. Batterijniveau controleren

Wanneer u het batterijniveau wilt controleren kan dit door 2 maal op de logo knop te drukken. Afhankelijk van het niveau zullen 1 tot 5 

groene lampjes oplichten.

❱❱❱❱ 6.5. Gebruik manuele blockage (optioneel voor Medicart Lades) 

De manuele blockage kan door middel van een breekzegel alle lades van de Medicart blokkeren. Wanneer een 

lade toch wordt geopend zal de breekzegel breken en is er een visuele indicatie dat de wagen geopend werd. 

Sluit de manuele blockage zodat de stang tegen de lades hangt en plaats de breekzegel in het scharnier. Om de 

lades terug te openen verwijdert u de breekzegel opnieuw.

❱❱❱❱ 6.6. Gebruik van het neerklapbaar werkblad (optioneel) 

• Zorg ervoor dat de 2 steunen zeker goed uitgeklapt zijn bij het naar omhoog tillen 

van het werkblad.

• Het werkblad klikt automatisch vast.

• Voor het naar beneden laten: duw gelijktijdig de 2 kleppen in en laat het 

werkblad zakken. 

❱❱❱❱ 6.7. Gebruik van de serumhouder (optioneel) 

Duw de zwarte ring rond de serumhouder naar boven om deze in hoogte te verstellen.

Slot in gesloten stand Slot in open stand
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Let op: de noodopening mag enkel gebruikt worden wanneer het slot defect is. Bij heringebruikname van het keypad dient 
de noodopening gesloten te worden.

B. Elektronisch cijferslot (Medicart Rolluik)

Bij defect of lege batterijen kan de sleutel gebruikt worden om de kar te openen. U kan hiervoor gewoon het sleutelslot gebruiken dat 

zich naast de toetsen van het elektronisch cijferslot bevindt.

❱❱❱❱ 6.9. Montage accessoires medicart 

Werking T-gleuven

 

In de hoekprofielen zijn T-gleuven voorzien waarin veermoeren kunnen geschoven worden. Aan deze 

veermoeren kunnen de accessoires bevestigd worden. Bovenaan de hoekprofielen is een sleufgat voorzien om 

de veermoeren makkelijk in de T-gleuf te plaatsen.

De veermoer voorbereiden

Om de veermoeren makkelijk in de T-gleuf te plaatsen dient u deze eerst zachtjes samen te drukken.

De veermoer plaatsen

De veermoer kan makkelijk in de T-gleuf geplaatst worden via het sleufgat bovenaan 

de hoekprofielen, net onderaan het werkblad. Duw de veermoer naar achteren en 

naar beneden.

Montage accessoires Medicart

Plaats de veermoeren op de juiste plaats op basis van het 

type accessoire. Gebruik de meegeleverde M6 boutjes om de 

accessoires vast te maken.

❱❱❱❱ 6.8. Noodopening

A. Keypad (Medicart Lades)

Indien het keypad niet meer opent kan de 

noodopening gebruikt worden. Maak hiervoor 

gebruik van de bijgeleverde sleutel en het slot aan 

de onderkant van de Medicart.

1. Oud systeem

2. Nieuw systeem



10
© BELINTRA, NV – MDCA/HL/NL/0004 - 03/2018

Accessoire Artikelnummer
Medicart
Lades

Medicart
Rolluik

Medicart
Lades Small

Dubbele 
Medicart

Bevestiging *

Duwbeugel

19010 00005 ✓ ✓ - - B (4 stuks)

19022 00005 - - ✓ - B (4 stuks)

19014 00051 - - - ✓ B (4 stuks)

Draadafvalzakhouder
19010 00006 ✓ ✓ - ** A (4 stuks)

19022 00002 - - ✓ - A (4 stuks)

Draadafvalzakhouder met deksel 19010 00044 ✓ ✓ - ** A (4 stuks)

Wally afvalbakje met knieopening
19010 00023 ✓ ✓ - ** A (4 stuks)

19022 00006 - - ✓ - A (4 stuks)

Neerklapbaar werkblad

19010 00008 ✓ ✓ - - A (4 stuks)

19022 00009 - - ✓ - A (4 stuks)

19014 00028 - - - ✓ A (4 stuks)

Stala opbouw voor bakjes

19010 00010 ✓ - - - A (4 stuks)

19010 00022 - ✓ - - A (4 stuks)

19014 00045 - - - ✓ A (4 stuks)

6 bakjes voor Stala opbouw 15010 00004 ✓ ✓ - ✓ E (2 sets)

5 bakjes voor Stala opbouw 15010 00003 ✓ ✓ - ✓ E (2 sets)

4 bakjes voor Stala opbouw 15010 00002 ✓ ✓ - ✓ E (2 sets)

3 bakjes voor Stala opbouw 15010 00001 ✓ ✓ - ✓ E (2 sets)

Gootje voor Stala opbouw 19010 00001 ✓ ✓ - ✓ E (2 sets)

Gootje voor zijkant Medicart

19010 00014 ✓ ✓ - - A (4 stuks)

19022 00003 - - ✓ - A (4 stuks)

19014 00030 - - - ✓ A (4 stuks)

DIN-rail voor Stala opbouw 19010 00029 ✓ ✓ - ✓ F (2 sets)

DIN-rail (incl. afstandshouders) voor zijkant 
Medicart

19010 00078 ✓ ✓ - - F (2 sets)

19022 00012 - - ✓ - F (2 sets)

19014 00077 - - - ✓ F (2 sets)

Vuilbakje voor DIN-rail 19010 00060 ✓ ✓ ✓ ✓ -

Naaldcontainerhouder 19010 00007 ✓ ✓ ✓ ✓ A (2 stuks)

Aanhaakunit voor manden
19010 00003 ✓ ✓ - ** B (4 stuks)

19022 00001 - - ✓ - B (4 stuks)

Aanhaakunit voor registerbox 19010 00004 ✓ ✓ - ** B (4 stuks)

Registerbox met koffergreep en slot 15007 00017 ✓ ✓ - ✓ -

PC-arm voor portable 14009 00001 ✓ ✓ ✓ ✓ A (2 stuks)

PC-arm met klemmen voor portable 14009 00037 ✓ ✓ ✓ ✓ A (2 stuks)

Hartmassageplank 19010 00031 ✓ ✓ - ✓ A (4 stuks)

Zuurstoffleshouder 19010 00045 ✓ ✓ ✓ ✓ A (2 stuks)

Zegelslot 19010 00034 ✓ ✓ ✓ ✓ B (4 stuks)

Stekkerdoos met 4 stopcontacten - type E 19010 00036 ✓ ✓ - ** A (4 stuks)

Serumhouder met 2 haken 14008 00004 ✓ ✓ ✓ ✓ D (2 stuks)

Serumhouder met 4 haken 14008 00006 ✓ ✓ ✓ ✓ D (2 stuks)

Defibrillatorplateau op draaibare arm 19010 00033 ✓ ✓ - ✓ C (2 stuks)

Handschoen-dooshouder voor 3 dozen
19010 00039 ✓ ✓ - ** A (4 stuks)

19022 00008 - - ✓ - A (4 stuks)

Haakje 19010 00040 ✓ ✓ ✓ ✓ B (2 stuks)

Catheterhouder voor zijkant Medicart 19010 00052 ✓ ✓ - ✓ A (2 stuks)

Werkblad voor muis en scanner 19022 00011 ✓ ✓ ✓ ✓ A (2 stuks)

Houder voor zeepdispenser 19010 00076 ✓ ✓ ✓ ✓ A (2 stuks)

❱❱❱❱ 6.10. Overzicht Medicart accessoires 

Onderstaand schema geeft een overzicht van welke 

accessoires beschikbaar zijn op elk type Medicart.

De bevestigingsmethode geeft aan met welk type bouten

en moeren de accessoires worden bevestigd op de Medicart.

Type 
bevestiging

A M6 x 8 bout bolkop

B M6 x 10 bout bolkop

C M6 x 12 bout bolkop

D M6 x 8 bout verzonken kop

E M8 x 20 bout + M8 borgmoer + M8 sluitring    
F M8 x 25 bout + M8 veerring   

* Indien 2 accessoires op elkaar worden gemonteerd (bv. Stala + serumhouder) zijn andere bouten nodig.

** Enkel in combinatie met extra montage plaat (19014 00032).
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7. Onderhoud en inspectie

❱❱❱❱ 7.1. De batterijen vervangen van de Medicart Lades met keypad 

De batterijen zijn bereikbaar door de onderste lade van de Medicart en de beschermplaat van het sluitmechanisme te verwijderen.

Volg hierbij onderstaande procedure:

❱❱❱❱ 7.2. De batterijen vervangen van de Medicart Lades met keypad (nieuw systeem) 

De batterij is bereikbaar door de beschermplaat van de batterij te verwijderen. Volg hierbij onderstaande procedure:

Maak de onderste lade van de 

Medicart leeg.

Maak de 2 schroeven van de 

afdekplaat los met een imbus 

schroevendraaier.

Vervang de LR25-2

(27Ah – 6V) batterij 

door hetzelfde type (ook 

verkrijgbaar bij Belintra).

Maak vervolgens het frame los van de geleiders. Plaats een 

schroevendraaier tussen het frame en de geleider. Door tegelijk 

zijdelingse kracht op de schroevendraaier te plaatsen en de lade 

omhoog te duwen komt de lade los. Doe dit voor beide geleiders.

De afdekplaat is nu 

bereikbaar.

Verwijder de 2 schroeven 

(aan elke zijde) waarmee 

de afdekplaat tegen de 

achterwand van de Medicart 

is bevestigd.

De batterijen (4 x D-Cell 1,5V) 

zijn nu bereikbaar. Vervang 

deze door batterijen van 

hetzelfde type.
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❱❱❱❱ 7.3. De batterijen van het elektronisch cijferslot vervangen bij de Medicart Rolluik

De batterijen kan u aan de binnenkant 

van de kar vinden, net boven het 

rolluik, naast de drukknop. U heeft 2 AA 

batterijen nodig.

Het afdekplaatje zit vast met een 

vijsje. Draai de vijs los, en neem het 

afdekplaatje weg.

U kan nu de batterijen vervangen. 

Vervang deze door batterijen van 

hetzelfde type.

❱❱❱❱ 7.4. Inspectie 

• De Medicart dient minstens één maal per jaar door technisch personeel te worden nagekeken. Belangrijke aspecten zijn: controle op 

slijtage, nakijken van schroeven en het controleren van lassen.

• Controleer de Medicart regelmatig op ongestoorde werking. Indien u onregelmatigheden signaleert, laat deze dan door 

gekwalificeerd personeel onderzoeken of contacteer de service desk of uw distributeur. Belintra kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor schade geleden door onjuist gebruik of handelen, of door nalatig onderhoud.

• Controleer de batterijen op mogelijke vervorming of beschadiging van het omhulsel/behuizing. Vervang de batterijen in het geval dat 

er onregelmatigheden zijn vastgesteld volgens de instructies in hoofdstuk 7: Onderhoud & Inspectie.

• Trek bij controle of gebruik niet aan kabels aan de binnenkant van het toestel en verplaats of beschadig ze niet. 

❱❱❱❱ 7.5. Reiniging 

• Maak de Medicart schoon met een licht bevochtigde doek met niet-agressieve (huishoudelijke) schoonmaakmiddelen.

• Gebruik nooit agressieve oplosmiddelen zoals alcohol, thinner of zoutoplossingen.

• Gebruik nooit overvloedig vloeistoffen (water) omdat er dan mogelijk water in het product kan komen. Dit zou tot storingen kunnen 

leiden.

Reiniging bevestigingssleuven voor accessoires

De sleuven voor het bevestigen van de accessoires kunnen gereinigd 

worden met een desinfectiedoekje over een wattenstaafje. Zo kan de 

volledige sleuf gereinigd worden.
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8. Garantie en service

De garantie dekt materiaal- of fabricagefouten in de producten vanaf de productiedatum. Bewaar a.u.b. het aankoopbewijs. Bij verkeerd 

gebruik, ondeskundige behandeling, gebruik van geweld, herstellingen door niet kwalificeerde personen en/of geopende elektronische 

units, vervalt de garantie. Neem contact op met Belintra voor meer informatie over de garantievoorwaarden.

Indien u de Medicart rechtstreeks bij Belintra aankocht, contacteer Belintra voor technische ondersteuning op

http://www.belintra.be/service. Zoniet, contacteer uw distributeur.

9. Verwijderingsinstructies

Dit apparaat mag aan het eind van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. 

Houd dit apparaat gescheiden van andere soorten afval en lever het in bij een inzamelpunt voor hergebruik van 

elektrische en elektronische apparatuur. Hiermee voorkomt u mogelijke schade aan het milieu en de menselijke 

gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd afvoeren van afval.

10. Veel gestelde vragen

Q: Hoe lang gaan de batterijen mee van het keypad?

Dit is sterk afhankelijk van het gebruik, gemiddeld tot 6 maand.

Q: Wat is de levensduur van de batterijen van het elektronisch cijferslot?

Het slot kan tot 80.000 keer geopend worden.

Q: Het keypad duidt rood aan maar de schuiven sluiten niet?

Controleer de positie van de noodopening, het kan zijn dat deze geopend staat. Let er op dat u de noodopening steeds sluit na 

heringebruikname van het keypad.

Reiniging sleuven rolluik

Schroef de 2 vijsjes van de kunststof onderdelen bovenaan los en schuif deze onderdelen zover mogelijk naar boven.

U kan het rolluik eruit lichten om zo het rolluik zelf en de geleidingen volledig te reinigen.
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Belintra N.V. doet al het mogelijke om accurate en volledige informatie te verschaffen over het gebruik en de installatie van dit product. De informatie die in deze handleiding staat, 

kan zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. De hierin opgenomen afbeeldingen zijn alleen ter verwijzing en kunnen informatie of functies bevatten die niet op uw toestel 

van toepassing is/zijn. Belintra N.V. is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze handleiding. Voor de meest actuele productinformatie kunt u 

steeds contact opnemen met Belintra N.V.
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