MONTAGE INSTRUCTIES VOOR DUO ROLGORDIJNEN

MONTAGE TEGEN HET PLAFOND (A)
Plaats de montagebeugels tegen het plafond op ongeveer 1,5cm van uw raam (afb.
1). Gebruik de juiste schroeven (en pluggen). Hou rekening met eventuele obstakels,
zoals deurgrendels, die de werking van de raamdecoratie kunnen hinderen. Haak
vervolgens de voorkant van de hoofdbak over de voorkant van de montagebeugel
(afb. 2). Klik de hoofdbak vast door de achterkant richting het plafond te duwen. Zorg
ervoor dat de hoofdbak in alle montagebeugels is geklikt. Duw daarna de hoofdbak
naar achteren totdat u een klik hoort, de klik geeft aan dat het rolgordijn bevestigd is.
(afb. 3 en 4).
A

MONTAGE TEGEN DE MUUR BOVEN OF TEGEN HET KOZIJN (B)
U dient de schroefgaten aan de achterkant van de montagebeugels te gebruiken.
Mochten er onderdelen aan het raam/deur zijn bevestigd, dient u zelf een
houtblokje/spacer achter de montagebeugels te bevestigen (afb. B1). Zodra de
montagebeugels zijn gemonteerd, haakt u de voorkant van de hoofdbak over de
voorkant van de montagebeugel (afb. 2). Wanneer de voorkant van de hoofdbak
geplaatst is, dient u de achterkant van de hoofdbak omhoog te duwen zodat deze
recht komt te hangen. Duw daarna de de hoofdbak naar achteren totdat u een klik
hoort, de klik geeft aan dat het rolgordijn goed is bevestigd. (afb. 3 en 4).
B

HET ROLGORDIJN DEMONTEREN (C)
(C)

Om het rolgordijn te demonteren, plaatst u een schroevendraaier tussen de hoofdbak en
de montagebeugel. Trek hiermee voorzichtig het rolgordijn weg van de muur. Hierdoor zal
het rolgordijn uit de montagebeugel komen.

WAARSCHUWING!
Kleine kinderen kunnen verstrikt raken en stikken in de trekkoorden, kettingen, tapes en trekkoorden in/aan
het product die helpen bij de bediening van het product. Daarom adviseren wij om alle koorden buiten bereik
te houden. Plaats daarom bedden, babybedjes en andere meubels ver weg van de koorden die de hele lengte
van het raam beslaan.
Bindt de koorden niet samen, zorgt u er alstublieft voor dat de koorden niet verstrengeld raken en een lus
vormen.

VEILIGHEIDSSYSTEEM
Als het veiligheidssysteem niet is gemonteerd, is het mogelijk dat kinderen en kwetsbare personen
verstrikt kunnen raken of kunnen stikken.
- Het kinderveiligheidssysteem moet op maximale afstand van het
bedieningssysteem bevestigd worden om te voorkomen dat er ruimte in
het koord ontstaat om lussen te vormen en moet tenminste op 1,5 meter
van grond worden bevestigd.
- Plaats het kinderveiligheidssysteem tegen de muur en teken de twee
schroefgaten af op de muur.
- Boor twee gaten in de muur met een gepaste boor.
- Plaats het veiligheidssysteem en zorgt u er voor dat het koord/ de
ketting volledig strak staat.

DE KOORDHOUDER
Schroef de koordhouder tegen de muur en maak daarbij gebruik van
passende schroeven. Zorgt u er voor dat de houder volledig gesloten
is.

