Installatie instructies vouwgordijnen

The world of shadow

Installeren van vouwgordijn
Stap een : Onderdelen

Stap Drie : Inklikken van vouwgordijn

Controleer of u alles ontvangen heeft:

3.A Inklikken:
U plaatst het systeem onderaan in het steuntje
en klikt het naar bovenaan vast.
Bij brede vouwgordijnen begint u in het
midden en klikt nadien de buitenste steuntjes
vast.

- Het correcte aantal vouwgordijnen
- Steunen:
Het aantal steunen per vouwgordijn is
gelijk aan het aantal optrekkoordjes dat
het vouwgordijn heeft.
.

2.A Plaatsing in de dag

Plaats de buitenste steuntjes op ongeveer
10 cm van de zijkanten. De overige verdeelt
u evenredig.
2.B Plaatsen op de dag:
Plaats het steuntje, met het lipje naar boven,
op de muur. Zorg ervoor dat het steuntje
minimaal 5 mm van het plafon verwijderd
blijft. Het steuntje moet kunnen veren voor
het in- en uitklikken van het optreksysteem.

3.B Uitklikken:
* Plaatsing in de dag (A)
Druk horizontaal op de velcro. Het systeem
klikt los uit de bovenste haakjes van het
steuntje
* Plaatsing in de dag (B)
Durk verticaal naar boven op het bakje. Het
systeem klikt los uit de achterste haakjes van
het steuntje
* Uitklikken met schoevendraaier (C)
Neem een platte schroevendraaier en plaats
hem onder het lipje van het steuntje.
Voorzichtig wringen en het bakje komt los.
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Shadow Belgium
Plaats de buitenste steuntjes op ongeveer
10 cm van de zijkanten. De overige verdeelt
u evenredig.
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U kan nadien eenvoudig het gordijn centreren.
# steunen = # optrekkoordjes

Stap Twee
: Plaatsing
2.A Plaatsen in de dag:
Plaats het steuntje, met het lipje naar boven,
in het raamkozijn. Zorg ervoor dat het steuntje
minimaal 5 mm van het raam verwijderd blijft.
Het steuntje moet kunnen veren voor het inen uitklikken van het optreksysteem.
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3.B Uitklikken
A = uitklikken bij plaatsing in de dag
B = uitklikken bij plaatsing op de dag
C = uitklikken met schroevendraaier

