Montagehandleiding
en bedieningsinstructies

Reiniging
• Reinig het product uitsluitend volgens de reinigingsinstructie,
behorende bij de betreffende stof.

Plissé
&
Duette ®
Modellen:

AO 10

AO 30

AO 20
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Montage
Voorbereiding:
• Open de plastic verpakking zonder gebruik van een scherp
voorwerp, dat de inhoud zou kunnen beschadigen.
• Stel vast welk product bestemd is voor welk raam.
Steunen bevestigen:
• Bevestig 2 montagesteunen ieder ca. 5 cm vanaf het uiteinde
van de rail, plus 1 steun per iedere 70 cm breedte. Dwz:
15 - 80 cm = 2 steunen;
81 - 150 cm = 3 steunen;
151 - 220 cm = 4 steunen;
> 220 cm = 5 steunen.

50 mm

max 700 mm

50 mm

• Gebruik een goed passende kruiskop schroevendraaier of
boortol voorzien van goed passend bitje.
• Gebruik altijd de bijgeleverde, speciaal voor de
steunen geschikte schroeven. Andere schroeven kunnen het
optimaal functioneren van het product verhinderen.
• De (optioneel verkrijgbare)
11° wigjes kunnen, indien nodig,
gebruikt worden om de ruimte bij
schuine glaslijsten op te vullen.

In de dag:
• Draai de schroeven handvast, de
steun moet zichzelf nog kunnen
richten.

• Dek de zichtbare achterzijde van
de steun af met het bijgeleverde
kunststofplaatje in de kleur van de
bovenrail.

Op de dag:
• Gebruik 2 schroeven per steun.
Teken de montagehoogte eerst
af, zodat de steunen in 1 lijn met
elkaar staan. Dit vergemakkelijkt het
inklikken van de rail in de steunen.
Bovenrail bevestigen:
Model; AO 10 en AO 30
• Schuif de voorzijde van de licht
gekantelde rails over de voorzijde
van de steunen en breng vervolgens
de achterzijde omhoog, waardoor
de rail vastklikt.
• Verzeker u ervan dat alle
steunen goed vast in de rail zitten.
Model; AO 20
• Schuif de voorzijde van de licht
gekantelde rails over de voorzijde
van de steunen en breng vervolgens
de achterzijde omhoog, waardoor
de rail vastklikt.
• Verzeker u ervan dat alle
steunen goed vast in de rail zitten.

Bediening
• De koordrem wordt ontgrendeld door
het trekkoord naar het midden van
het product te brengen en rustig te
laten vieren. (1)
• De koordrem wordt geactiveerd door
het trekkoord naar de zijde van de
rem te brengen en rustig te laten
vieren. (2)
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• Indien nodig kan de hoogte van het
product versteld worden. Draai met
een schroevendraaier de schroef in
de eindkap van de onderrail naar
links of rechts om de hoogte te
veranderen. (max. +/- 2 cm)

Demontage
• Sluit het product totdat de onderrail
ca 10 cm van de bovenrail is verwijderd. Kantel vervolgens het pakket
naar voren, zodat de onderzijde van
de bovenrail en de pootjes van de
steun zichtbaar worden.
• Plaats een kleine schroevendraaier
nr 1 tussen de zichtbare pootjes van
de steun en duw de schroevendraaier hiertussen ca 10 mm
omhoog (DRAAIEN), waardoor de rail
loskomt van de steun.
• Ondersteun het product tijdens de
demontage.
• Werk vanaf de buitenste steunen naar binnen toe.
• Gebruik bij het oprollen van koorden en/of kabels een
opwikkel kartonnetje om te voorkomen dat deze in de knoop
raken.

