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Monteer het duo rolgordijn
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Monteren van de beugels

Positionering van de beugels

De positie dat je de meest buitenste beugels 
plaatst moet 5cm van het uiteinde van de rail 
verwijderd zijn. Eventuele extra beugels 
(bijgeleverd voor bredere jaloezieën) kunnen 
dan gelijkmatig over de rest van de raamruimte 
worden verdeeld. Markeer met een potlood het 
gedeelte van het raam waar de beugels worden 
geplaatst. 
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Zorg ervoor dat de 
achterkant van de beugel 
vrij is van uitstekende 
delen zoals raamgrepen 
of raamluiken. Hierdoor 
kan de rolgordijn na 
installatie correct worden 
opgehangen.

Plafondmontage:
Gebruik het enkele gat 
aan de bovenkant van 
de beugel voor 
bevestiging aan het 
plafond of de onderkant 
van een raamkozijn. Het 
uitstekende lipje moet 
achteraan zitten, het 
dichtst bij het raam. 

Wandmontage:
Bevestig de beugel 
aan de L-vormige 
montageplaat. Steek 
twee schroeven door 
de achterwand om de 
beugels aan de 
oppervlakte achter 
het duo rolgordijn te 
bevestigen. 

Plaats de voorste lip van de hoofdrail in de voorkant van de beugel.

Duw de achterkant van de hoofdrail naar boven om de metalen clip aan de achterkant van de 
beugel vast te zetten.



Kindveiligheid

De koordhouder moet op een zo groot 
mogelijke afstand van het 
bedieningspaneel worden 
geïnstalleerd om te voorkomen dat de 
slappe koorden los komen. Plaats het 
steunapparaat op de muur en markeer 
de positie van het gat met een 
potlood. 

Bevestig het bevestigingselement met 
behulp van geschikte bevestigingen 
om ervoor te zorgen dat het apparaat 
volledig gesloten is.
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Aanvullende informatie

Om het duo rolgordijn uit de beugels te halen, druk je het 
lipje aan de achterkant van de beugel naar boven om de 
rail los te maken. 
 
Breng de achterkant van de hoofdrail naar beneden. Het 
duo rolgordijn komt dan los van de beugel.


