Montage instructie
Zijgeleiding
Los geleverd bij dit vouwgordijn:
2 x wandsteun
2 x bodemsteun
3 x klembusje (1 reserve)
1 x kettingsteun
4 x schroeven met bolkop
1 x schroef met verzonken kop
1 x schroevendraaiertje

Vouwgordijn met Zijgeleiding

Dit vouwgordijn is uitgevoerd met een zijgeleiding d.m.v. twee spandraden (dunne staaldraden met een kunststof coating) en is
daarmee prima geschikt voor een dakraam of een openslaand raam of deur.
De spandraden zijn al gemonteerd in het klittenbandprofiel en moeten nog precies op maat gemaakt worden. Monteer eerst het
gordijn volgens de eveneens meegeleverde montage instructie voor Vouwgordijnen.

Montage spandraden
Laat het vouwgordijn na de montage in opgetrokken toestand vrij hangen en haal desnoods de
spandraden uit de extra ringetjes aan de zijkanten van het vouwgordijn. Voor een goed resultaat is
het belangrijk dat de spandraden ook echt gespannen staan tussen boven- en onderkant.
Bepaal eerst of u de wandsteun of de bodemsteun wilt gaan gebruiken. Let er op dat het
vouwgordijn geheel neergelaten kan worden, zonder op de steunen van de zijgeleiding te stoten.

Bodemsteun
Trek een spandraad vanaf de rail strak naar beneden en knip deze 2 mm boven het kozijn af met een
scherpe tang. Schuif de klembus met het brede uiteinde naar beneden op de staaldraad (het staaldraad
steekt hierbij net niet uit de bus) en zet de bus vast met de kleine schroevendraaier. Schuif de bodemsteun
over de bus met de vlakke kant naar beneden en controleer of de steun zo gemonteerd kan worden dat de
staaldraad strak komt te staan. Corrigeer zo nodig. Als alles klopt, rijg dan de beide spandraden door de
ringetjes die het meest dichtbij de zijkant van het vouwgordijn genaaid zijn, monteer de bodemsteunen met
een schroef zodanig dat de staaldraden recht naar beneden lopen.

Wandsteun
Afhankelijk van de situatie kan de wandsteun naar boven of beneden geplaatst
worden. De spandraad mag maximaal 2 cm vanaf de onderzijde van het vouwgordijn
eindigen. Anders kan het vouwgordijn niet volledig zakken. Bepaal deze lengte.
Monteer klembus met het brede uiteinde naar boven. Steek de spandraad met
klembus door de wandsteun en schuif de klembus op de gewenste positie. Trek de
spandraad met de steun strak en bepaal de plaats waar de wandsteun gemonteerd
moet worden zodanig dat de spandraad recht naar beneden loopt. Als alles klopt, rijg
dan de spandraad door de ringetjes die het meest dichtbij de zijkant van het
vouwgordijn genaaid zijn en monteer de wandsteun.

Kettingsteun
Om de bedieningsketting vast te zetten en toch gemakkelijk los te kunnen
maken is de kettingsteun bedoeld. Na montage van de spandraden is het
monteren van de kettingsteun het laatste dat gedaan moet worden.
Haak de steun in de balletjes ketting en trek de ketting zo strak naar beneden
dat de ketting er achter blijft haken, maar toch makkelijk los kan komen. Zet
de steun vast met de kleine schroef met verzonken kop.
De ketting kan nu eenvoudig losgenomen worden voor de bediening.

* * *

