Vouwgordijn Montage- en Bedieningsinstructie
Dank voor uw aankoop bij MaatStudio.nl. Met een goede montage en gebruik zult u
jarenlang plezier van uw aankoop beleven. Het is van belang onderstaande montageen bedieningsinstructie zorgvuldig te volgen.
Aan deze montage- en bedieningshandleiding kunnen geen rechten worden ontleend.
Afbeeldingen of illustraties kunnen afwijken van geleverde producten. MaatStudio.nl
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van het niet of
verkeerd opvolgen van montage of bedieningsinstructies of het plaatsen van geleverde
producten op niet geschikte ondergrond.

Tip:
Lees de handleiding eerst door en ga pas daarna aan de slag.

Benodigdheden:
Een markeerstift of priem, een boormachine (voor gaatjes in de muur), een
schroevendraaier, ), geschikte schroeven en pluggen (*), eventueel een ladder.

Inhoud van de verpakking
In de verpakking treft u aan (per besteld product):
- 1x vouwgordijn met ketting
- montagesteunen (minimaal 2 per rail)
- 1 x set handschoenen (1 set per levering), ter voorkoming van vuil
(*) let op: wij leveren geen bevestigingsmateriaal voor montage. Elke muurwandtype vereist zijn eigen bevestigingsmateriaal.

Montagewijzen
Standaard montage
Uw vouwgordijn wordt geleverd met speciale kliksteunen (geschikt zijn voor
bevestiging “in de dag” en “op de dag”). De steunen zijn geschikt voor zowel wandals plafondmontage.

Stap 1
Bepaal of u het vouwgordijn tegen wand of plafond plaatst. Teken vervolgens de
positie voor de montagesteunen af op ca 10cm buiten de zijkant van de totale breedte.
Bij grotere breedtes worden er meer dan 2 steunen meegeleverd. De montagesteunen
dienen gelijk verdeeld te worden over de breedte van de jaloezie. Alle
montagesteunen waterpas en in één lijn monteren.
Stap 2
De rail plaatsen.
Als de montagesteunen stevig op hun plaats gemonteerd zijn en
opengedraaid zijn kan de bovenbak in steunen worden gehangen. Plaats de voorzijde
van het systeem in de voorzijde van de steun, druk deze naar achteren, en druk de
achterzijde van het systeem naar boven in de steun. Men hoort daarna een klik. Wij
adviseren u het vouwgordijn met 2 personen in de steunen te klikken.
Stap 3
Controleer of het vouwgordijn in alle steunen gefixeerd zit, alvorens het te bedienen.
Indien u heeft gekozen voor vouwgordijn met spangeleiding monteer deze dan nu
door deze op kozijn of vensterbank te monteren.
Maak de kettingbediening nu pas los, u kunt het vouwgordijn gaan gebruiken.

Bediening
Neerlaten: trek het koord diagonaal naar het midden van het vouwgordijn om de
blokkering te ontgrendelen terwijl u het koord onder een hoek van 45 graden door uw
vingers laat glijden.
Optrekken: trek het koord naar beneden tot de gewenste stand is bereikt.

Reiniging
Alle stoffen zijn Trevira of Polysterstoffen en daarmee kleurvast. Deze stoffen zijn
speciaal geschikt voor interieurbekleding en raamdecoratie. Wij adviseren de stoffen
enkel chemisch te reinigen en niet machinaal te drogen. Lauw strijken.

Voor een optimale levensduur verzoeken wij u de ketting in een geleidelijk tempo te
bedienen. Een schokkende trekkracht kan leiden tot kettingbreuk.

Ondersteuning
Komt u er niet uit? Neem contact op! Tel 085-2733 621
Telefonische Servicedesk:
085-27 33 621
ma-do: 9-17.30, vrij: 9-15
of contact@maatstudio.nl

Wij wensen u veel plezier met uw aankopen!

