Wichtig! Bitte mit der Pflegeanleitung aufbewahren!
Important! Please keep together
with care instructions!

MONTAGE HANDLEIDING
standaard rolgordijn 1A

Let op! Bewaren samen met
de onderhoudsinstructies!
Important! Conserver ensemble
avec les conseils d’entretien!
Importante! Conservare con le
istruzioni per la manutenzione!
Wa¿ne! Proszê siê dok³adnie
trzymaæ instrukcji!

Montage steunen

Bitte nur beiliegende Elemente verwenden.
Please use enclosed elements only.
Gelieve enkel bijgevoegde elementen te gebruiken.
Se servir exclusivement éléments jointes.
Si prega di utilizzare solo parti allegare elementi.
Proszê u¿yæ tylko za³¹czonych elementów.

(1)

(2)

(3)

Bevestig de steunen aan de wand (1),
Onder het plafond (2) of op de zijkanten
in het kozijn (3).

Zorg ervoor dat de tweede steun waterpas (4)
met de eerste steun gemonteerd wordt.
Boor de gaten en monteer de steunen.

(4)

Stofbreedte
Breedte incl. steun

Montage stofspanning

Ohne Se
zonder
zijgeleiding

met zijgeleiding

Het rolgordijn wordt tussen twee
zijden parallel tussen de steunen
geplaatst.
De spandraden worden met de
houder direct onder de vensters of
middels de montagehoeken
geplaatst (5).

Afdekking
Stelring

(5)
Spanhoek voor
wandmontagepan

Houder
Wandhoek
spanhoek voor
opmonteren
7

Montage
Montagebuis
Welle
Til het rolgordijn omhoog en plaats de
pin aan de rechterzijde van de as in
het gat van de steun (6).
Druk het rolgordijn met het
veermechanisme in de steun en
plaats daarna de bout aan de
linkerzijde in het middelste
kruis van de steun (7)
Schuif de as licht naar onder tot
deze vast zit. Als laatste plaats
je de zijkappen in de steunen (8)

(6)

(32mm, 45mm)
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(40mm)
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max.4mm
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Bedienings
(9)

Aan de hand van de voorste ketting
wordt het rolgordijn omhoog getrokken
en met het achterste deel van de ketting
naar beneden. Na de instelling van de
nodige max. hoogte plaatst u de ketting
stopper om het oprollen te verhinderen
(9).
De stopper moet halverwege de as aan
de ketting bevestigd worden (10).

links

(10)

rechts

bedieningsvarianten

Onderhoud
Lichte vlekken op het rolgordijn met
een vochtige doek reinigen.
De stof voorzichtig droogwrijven
Stof afborstelen
Belangrijk: De kettingtoevoer is
onderhoudsvrij en mag niet geolied
worden
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Wat te doen als
Het rolgordijn scheef afrolt:
Kijk of het rolgordijn waterpas is. Zo
niet corrigeert u dit dan.

Vakhandel
Bij vragen zoals opmeten,
bediening en montage richt u zich
tot uw vakhandel.

