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Monteren van de beugels

Markeer met een potlood de twee punten waar 
tussen je vouwgordijn moet hangen. Monteer 
5cm rechts van je linker punt en 5cm links van je 
rechter punt een montage beugel. Verdeel de 
overige beugels, indien aanwezig, gelijkmatig 
over je tussenruimte.
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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 deze methode om het vouwgordijn direct boven de 
oppervlakte van het vouwgordijn (meestal het plafond of de onderkant 
van het raamkozijn) te bevestigen, er is slechts één schroef per 
beugel nodig voor bevestiging aan de bovenkant.

Wandmontage:
Gebruik deze methode om het vouwgordijn direct op de oppervlakte 
achter het vouwgordijn (meestal de muur of het raamkozijn) te 
monteren, gebruik twee schroeven voor elk van de beugels. 

Monteer het Vouwgordijnen

Om het vouwgordijn aan de beugels te bevestigen, houd 
je de rail onder een lichte hoek vast en plaatst je de 
voorste lip van de rail op de kunststof lip van de beugel. 
Duw de beugel vervolgens voorzichtig naar de 
achterkant van de beugel toe terwijl je de hoek van de 
rail recht houdt om de rail vast te zetten.
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Om de rail te verwijderen, duw je de rail eenvoudigweg naar de
achterkant van de beugel en draai je de rail aan de achterkant naar
beneden, de haken worden dan aan de achterkant van de beugel
losgemaakt waarna het vouwgordijn verwijderd kan worden.

Aanvullende informatie

Omhoog

Omlaag

Trek het achterste deel van de ketting naar beneden om het 
vouwgordijn op te hijsen. Trek het voorste deel van de ketting 
naar beneden om het vouwgordijn  te laten zakken. 
 
Ook al is de ketting een doorlopende lus, als je per ongeluk de 
ketting in de verkeerde richting trekt (d.w.z. aan de voorkant om 
de rolgordijn op te heffen), zal de rolgordijn onder een ongelijke 
hoek omhoog gaan. Om dit te verhelpen laat je het vouwgordijn 
volledig zakken en vervolgens gebruik je gewoon de 
achterketting om het vouwgordijn  op te hijsen en weer recht te 
zetten. 
 
Maak de koorden aan de achterkant van het vouwgordijn niet los 
om de hoogte te verstellen, maar gebruik alleen de ketting.

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.


