
INSTALLATIE-INSTRUCTIES -  VOUWGORDIJNEN 

Montage-instructies voor Deluxe bovenbak
 

WAARSCHUWING!
 

Kinderen en kwetsbare personen lopen het grootste risico op wurging veroorzaakt door 
kettingen en lussen. Gebruik ALTIJD het meegeleverde kinderbeveiligingssysteem koord 
vergrendelaar voor kettingbediening). Zorg ervoor dat het altijd op zijn plaats zit en goed 
functioneert.

 
De koorden aan de achterkant van vouwgordijnen zijn altijd zichtbaar, dus zorg ervoor dat deze 
uit de buurt blijven van kinderen en ruim ze zorgvuldig op met onze koord klamp.

 
Gebruik NOOIT vouwgordijnen voor een ruimte waar kinderen zonder toezicht kunnen worden
achtergelaten (slaapkamer, speelkamer).

 
 

Onderdelen meegeleverd voor Deluxe Bovenbak
 



  Verwijder eerst de beugels die zijn meegeleverd uit de bovenbak. Het is noodzakelijk dat u op 
het einde van de veer drukt om ze los te maken van de bovenbak.

 
Bepaal op welke positie de beugels moeten worden bevestigd (plafond of muur) en 
markeer de plaatsing van de schroeven op de muur voordat u de gaten boort. De eindsteunen 
moeten op een afstand van ongeveer 8cm van elkaar worden geplaatst. De andere beugels 
worden gelijkmatig geplaatst, afhankelijk van de breedte van het vouwgordijn..

  
Klem de bovenrail gewoon terug op de beugel en het vouwgordijn kan nu worden bediend.



Zorg ervoor dat de snoeren van het vouwgordijn helemaal gelijk zijn als de jaloezieën niet 
gelijkmatig werken. In het geval dat ze dat niet zijn, kunnen ze eenvoudig worden aangepast. 
Maak elk koord los aan de onderkant, stel het in en knoop het vervolgens weer vast.

 
 Zorg voor de veiligheid van kinderen! Alle vouwgordijnen worden geleverd met koord breek 

clips en koord klampen die geïnstalleerd moeten worden.

 
 

Kinderveiligheids Apparaat installeren

A. Plaats het kinderveiligheidsmechanisme langs de zijkant van het gordijn zodat de 
bedieningsketting niet meer slap hangt. 
B. Markeer de positie en bevestig het apparaat op zijn plaats met geschikte schroeven en 
pluggen, indien nodig. 
OPMERKING: Zorg ervoor dat de strengen van de lus niet verder dan 50mm uit elkaar staan 
wanneer u het kinderbeveiligingsapparaat verlaat.

 



Hoe installeert u onze Vouwgordijnen 

WAARSCHUWING!
 

Kinderen en kwetsbare personen lopen het grootste risico op wurging veroorzaakt door 
kettingen en lussen. Gebruik ALTIJD het meegeleverde kinderbeveiligingssysteem koord 
vergrendelaar voor kettingbediening). Zorg ervoor dat het altijd op zijn plaats zit en goed 
functioneert.

 
De koorden aan de achterkant van vouwgordijnen zijn altijd zichtbaar, dus zorg ervoor dat deze 
uit de buurt blijven van kinderen en ruim ze zorgvuldig op met onze koord klamp.

 
Gebruik NOOIT vouwgordijnen voor een ruimte waar kinderen zonder toezicht kunnen worden 
achtergelaten (slaapkamer, speelkamer).

Koordbediend

Meegeleverde Onderdelen



Installatie van de bovenbak
 

Markeer de positie van de snoergeleiders door het vouwgordijn tegen het raam te plaatsen. Zorg
ervoor dat de beugels niet in contact komen met de snoergeleiders en dat u alle hendels en 
andere obstructies uit de weghaalt voordat u de beugels monteert. Dit zorgt ervoor dat het 
vouwgordijn vrij kan komen te hangen en perfect fucntioneert

 
 

De beugels kunnen worden gemonteerd met behulp van het gat aan de achterkant voor 
bevestiging aan de muur of aan aan de bovenkant voor bevestiging aan het plafond.

Om de bovenbak in te klikken moet u deze in positie (A) drukken en de hendel op elke beugel 
sluiten. Om deze uit te schakelen, moeten deze hendels afzonderlijk worden losgelaten.



Het vouwgordijn wordt bediend door de koorden naar buiten te duwen voor vrijgave en naar het
midden toe om te vergrendelen. De automatische koordvergrendeling zorgt ervoor dat het 
gordijn in elke mogelijke positie vergrendelt.

 
Zorg ervoor dat de snoeren van de vouwgordijnen helemaal gelijk zijn mocht deze niet 
gelijkmatig werken. In het geval dat dit niet het geval is, kunnen ze eenvoudig worden 
aangepast via de kabelconnector aan de onderkant van het snoer.

 

Kinderveiligheid
 

Zorg voor de veiligheid van kinderen! Alle vouwgordijnen worden geleverd met koord breek 
clips en koord klampen die geïnstalleerd moeten worden.

 
 

1. Plaats de koord klamp zo dicht mogelijk bij de bovenbak, maar niet minder dan 1,5m van de 
vloer. 

2. Markeer positie en boor vervolgens gaten en bevestig het apparaat op zijn plaats met behulp van
pluggen indien nodig. 

3. Zorg ervoor dat wanneer het vouwgordijn volledig is opgeklapt, de hele lengte van het snoer 
kan worden omgewikkeld rondom de koord klamp.

OPMERKING: vouwgordijnen met een hoogte van meer dan 1500 mm vereisen mogelijk 2 koord 
klampen. Als dat het geval is, worden ze bij aflevering aan u verstrekt. Installeer ze nooit op meer dan 
200mm van elkaar.




