
1. Bevestiging kunstofkapjes
 met behulp van de bijgeleverde schroeven worden de kunststofkapjes aan de muur of aan het plafond bevestigd (afhankelijk 

van de breedte van het vouwgordijn worden 3-5 kapjes benodigd).
 Houd bij de montage rekening met de andere elementen aan de rails.

 
 Let op: het vouwgordijn heeft in opgetrokken toestand een lengte van 30-40 cm. Houd hier rekening mee bij het ophangen, 

zodat het raam geopend kan worden.

2. Bevestiging van de rails
 De aluminiumrails wordt op de kunststofkappen gedrukt. De rails zit goed vast als er duidelijk een klikgeluid te horen is 
 (zie afbeelding c).

3. Bevestiging van de zekeringshaak
 Bevestig het haakje met behulp van twee schroeven aan de muur ter hoogte van het raam, buiten bereik van kinderen. 

Wikkel het koord altijd om het haakje, zodat het niet los aan de muur hangt

1. Rails verwijderen
 Om de rails te verwijderen druk je het haakje naar achter en neem je de rails uit 
 de verankering (zie afbeelding).

2. Gordijn wassen
 Haal het gordijn van de rails los van het klittenband en maak het koord los (onthoud hoe het 
 koordje vast zat). Verwijder hierna aan de zijkant de baleinen. Als het metalen latten zijn kan het 
 nodig zijn om de tunnel iets verder te openen.

e)

DEMONTAGE VAN HET VOUWGORDIJNDEMONTAGE VAN HET VOUWGORDIJN

Verstikkingsgevaar – houd het koord buiten bereik van kleine kinderen. Laat het 
koord niet loshangen.
De inhoud van de verpakking bevat kleine onderdelen die buiten bereik van 
kinderen bewaard dienen te worden.

PAS OP!
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BEVESTIGING VOUWGORDIJN

Door aan het koord te 
trekken kan het 
vouwgordijn in hoogte 
versteld worden.

Door het koord naar links te 
trekken kan het 
vouwgordijn op de 
gewenste hoogte gestopt 

Door het koord rechts te 
trekken kan het 
vouwgordijn ontgrendeld 
worden.

Trek het koord naar rechts 
en het vouwgordijn zakt 
omlaag.

BEDIENING VAN HET VOUWGORDIJNBEDIENING VAN HET VOUWGORDIJN

BEVESTIGING VOUWGORDIJNBEVESTIGING VOUWGORDIJN

vouwgordijn omhoog laten vouwgordijn stoppen vouwgordijn ontgrendelen vouwgordijn omlaag laten

d)c)

KLIK

ŚC
IA

N
A

KLIK

m
uu

r


	Strona 1

