KOORDLOOS DUO PLISSÉGORDIJN MONTAGE GIDS
Voor meer informatie bezoek tuiss.nl

Positionering van de beugels
9cm

9cm

De positie dat je de meest buitenste beugels
plaatst moet 9cm 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.

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.

Monteren van de beugels
Plafondmontage:

Gebruik het enkele
ovale gat in het midden
van de bovenste plaat
van de beugel bij de
montage in het plafond
of de bovenkant van het
kozijn.

Wandmontage:

Gebruik de twee
gaten in de achterste
plaat van de beugel
bij de montage op
een muur of
raamkozijn.

Monteren van het plisségordijn

Plaats de voorste lip
van de hoofdrail in
het voorste deel van
de beugel

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

Aanvullende informatie

De eerste keer dat je het plisségordijn laat zakken, kan het zijn dat de
hoogte te kort lijkt. Dit is normaal en het plisségordijn moet 24 uur lang
naar beneden worden gelaten, zodat de samengeperste plooien kunnen
uitrekken en zich kunnen settelen. Probeer niet om de plisségordijnen
of de koorden aan te passen.

Gebruik een vochtige spons of doek om het plissérolgordijn schoon te
maken. Laat het plissérolgordijn niet weken, want de plooien kunnen
hun vorm verliezen. Het gebruik van een opzetborstel en het voorzichtig
stofzuigen van het plissérolgordijn is alles wat nodig is om het product
er goed uit te laten zien.

Om het rolgordijn uit de beugels te verwijderen, steekt je een platte
schroevendraaier in de gleuf in het lipje aan de onderkant van de beugel
en hef je deze terug, terwijl je de achterkant van de rail naar beneden
draait. Dit zou de rail moeten losmaken.

De montage van de handgreep is
optioneel. Om de handgreep aan de
onderbalk van de rolgordijn te
bevestigen, plaatst je de handgreep in
het midden van de onderste balk met
het achterste lipje op de bovenrand
van de balk. Druk de hendel stevig
omhoog zodat het voorste lipje op zijn
plaats klikt.

