
Montagehandleiding
Vouwgordijnen
Kettingbediening

Reiniging en onderhoud
Ter voorkoming van ernstige vervuiling kunt u de raambekleding 
regelmatig afstoffen met een plumeau of met een stofzuiger op een 
lage stand.
Voor het reinigen van de stof van uw vouwgordijn is aan de 
bovenzijde een reinigingdsinstructie bevestigd.
De reinigingdsinstructie dient nauwkeurig te worden gevolgd. 
Te warm wassen of strijken kan grote gevolgen hebben voor de 
afmetingen van uw vouwgordijn.
Confectiestipjes
Op de stof van uw vouwgordijn kunnen kleine, paarse stipjes 
voorkomen. Deze zijn aangebracht om de stof op juiste wijze te 
kunnen confectioneren.
De stipjes verdwijnen vanzelfbinnen 2-3 weken
Krimp 
Stoffen hebben speciale eigenschappen en bevatten soms 
natuurlijke vezels zoals linnen of katoen.
Natuurlijke materialen kunnen krimpen of rekken afhankelijk van 
temperatuurverschillen en de vochtigheidsgraad.
Ook kunnen er oneffenheden (slubgarens) in de stof zichtbaar 
zijn. Deze zijn niet aan te merken als fout, maar behoren tot de 
karaktereigenschappen van de stof.
Aansprakelijkheid
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de 
montage- en bedieninginstructie niet of verkeerd wordt opgevolgd. 
De fabrikant kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de 
resultaten van reinigingsbehandelingen. 

Model en technische wijzigingen zijn voorbehouden.

WAARSCHUWING
Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de 
trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de 
raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om 
hun hals wikkelen. 
Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden 
buiten het bereik van jonge kinderen. 
Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de 
koorden van raambekleding.
Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet 
verstrengeld raken of een lus vormen.
Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor 
kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het 
risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.
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Draai-kiep ramen

Ketting spanner

Zijgeleiding

Verdeling van de steunen

Montage opties

Inklikken van de rail in de steunen
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08-M0008.0

08-M0032.0

Demontage

08-M0033.0


