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Voordat je begint
Wij hebben de besturingselementen
geplaatst waar je tijdens het bestelproces
om hebt gevraagd. Als je echter besluit
om de kant te verwisselen, de richting
van de rol te veranderen of de
rolgordijnen in te korten, kunnen de
bedieningselementen worden verwijderd
door ze eenvoudig uit de buis te halen.
Dit moet worden gedaan voordat de
beugels worden bevestigd.

Monteren van de beugels

Met de bij je rolgordijn geleverde beugels kun je het
rolgordijn aan de muur/op het raamkozijn bevestigen,
of monteer het rolgordijn aan het plafond of de
onderkant van een raamkozijn.

Plafondmontage

Wandmontage

Monteer het rolgordijn

Wanneer de beugels op het raamoppervlak zijn gemonteerd, plaatst je eerst de 'pin' (het uiteinde
van het rolgordijn aan de andere kant van het bedieningspaneel) in de beugel. Bevestig vervolgens
het bedieningspaneel in de tegenoverliggende beugel.

Aanvullende informatie

Standaard

Omgekeerd

Rolgordijnen kunnen de stof in twee richtingen op de buis laten rollen. De eerste
wordt een 'standaard' rol genoemd. Hierdoor wordt de stof zo dicht mogelijk bij
het raam of de muur geplaatst, zodat de stof aan de achterkant van de koker
naar beneden komt. Dit wordt meestal gebruikt bij verduisteringsgordijnen
wanneer deze op een kozijn worden gemonteerd, de standaard rol betekent dat
er minder lichtlekkage is.

De tweede methode wordt een 'omgekeerde' rol genoemd, deze plaatst de stof
zo dat deze aan de voorkant van de buis naar beneden komt, waardoor de paal
effectief weggewerkt wordt. Deze manier van rolgordijn oprollen geeft ruimte
voor raamgrepen en andere obstakels als je het rolgordijn in een raamkozijn
monteert.

Als je de rolmethode wilt veranderen, rol dan de stof volledig af zodat je de aluminium buis kunt
zien. Blijf de buis in dezelfde richting draaien, zodat de stof aan de andere kant begint op te rollen.
Vouw met je handen langs de stof om losjes een vouw te vormen zodat de stof dichter bij de buis
komt te zitten en rol de stof weer op.

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.

