INSTALLATIE-INSTRUCTIES - ROLGORDIJNEN
Hoe installeert u onze Rolgordijnen
A. Ketting Werking
Monteren van de Beugels
Bepaal eerst de positie van de beugels en zorg ervoor dat u de kruisvormige beugel aan de
bedieningszijde van de jaloezie plaatst. Ten tweede, markeer de positie waar de beugels moeten worden
gemonteerd, hou hierbij rekening met het feit dat de totale breedte is samengesteld uit de doek maat en
de beugel maat. Schroef de beugels in de gemarkeerde posities.

Rolgordijn Monteren
Belangrijk: de stof moet aan de achterkant van het rolgordijn hangen. Steek eerst de veerplunjer in de
bijbehorende beugel laat vervolgens de plaatsingshaak zakken in het kruisvormige gat van de beugel.

B. Veerwerking
De beugels monteren
Houd er rekening mee dat het veersysteem zich aan de linkerkant bevindt en de stof aan de achterkant
van het rolgordijn hangt. Bepaal de positie van de twee beugels. Schroef de beugels in de gekozen
posities.

Rolgordijn Monteren
Rol de stof volledig en plaats de rechterkant van het rolgordijn in de vrijdraaiende beugel. Zorg ervoor
dat de pasnokken op de aandrijfeindklem correct zijn geplaatst. Druk zachtjes om de veer te activeren
en plaats de nokken in de opnamesleuven op de beugel. Laat de borgpen langzaam los en neem hem
niet helemaal weg.
Het rolgordijn is nu gemonteerd en klaar voor gebruik. Om de jaloezie te bedienen, trekt u aan het
onderste deel, positioneer het en tilt u het vervolgens iets op om het op zijn plaats te vergrendelen.

Veerspanning aanpassen
Laat de jaloezie ongeveer 250mm zakken en vergrendel hem op zijn plaats. Druk op de borgpen en
verwijder het rolgordijn van de beugels.
Rol de stof op de buis en plaats de jaloezie terug in de beugels.
Opmerking: Voor rolgordijnen met een cassette systeem moet u de kap van de cassette opnenen om zo
toegang te krijgen tot de pin.

Montage van de Tie Down Clip (voor kettingbediende rolgordijnen)
De Tie Down Clip wordt geleverd op alle rolgordijnen met kettingbediening. Het moet aan de muur
worden geschroefd op een plaats die ervoor zorgt dat de ketting volledig wordt uitgerekt. Laat de
ketting rond het apparaat glijden en voorkom hiermee dat het vrij kan komen te hangen.

C. Monteren van de Cassette
Elk rolgordijn wordt geleverd met voldoende plafond en muur steunen.
Rolgordijnen met een topcassette kunnen zowel aan het plafond als aan de muur worden bevestigd.
Bevestig de beugels aan de muur of aan het plafond en zorg hierbij dat de beugels ten minste een
afstand van 75mm van elk uiteinde van elkaar verwijderd zijn. De tussenbeugels moeten ook op gelijke
afstand van elkaar geplaatst worden.
Kantel de cassette van u af, haak de voorkant op de beugellip en til vervolgens voorzichtig de
achterkant op om deze vast te klikken.

