Montage- en wasinstructie vouwgordijn
Afhankelijk van de plaatsing van het vouwgordijn (plafond, muur, kozijn)
dient u de juiste schroeven en eventuele pluggen te gebruiken. Gebruik
schroeven met een platte kop

www.entry-vouwgordijnen.nl
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Plaatsing
•
•
•
•

Schroef de steunen in één rechte lijn vast (1)
De bovenbak dient met het gordijn aan de kamerzijde geplaatst te
worden
Haak de bovenbak met een kantelbeweging in de steunen en druk
de bovenbak door tot de steunen vastklikken (2-3).
Het afnemen gebeurt door de bovenbak in te drukken en de
omgekeerde kantelbeweging te maken

Bediening
Het optrekken en neerlaten van het vouwgordijn geschiedt met het
kettingmechanisme
Wassen
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LET OP: Het vouwgordijn dient niet warmer dan 30ºC gewassen te worden
•
•
•
•
•
•
•
•

Laat het vouwgordijn zakken tot de laagste stand
Maak de baleinclips los van het vouwgordijn
Verwijder de baleinen uit het vouwgordijn
Haal het vouwgordijn los van het klittenband op de bovenbak
Was het gordijn op 30ºC
Het gordijn kan aan het ophangsysteem gedroogd worden door het
aan het klittenband op te hangen
Na het drogen kunnen de baleinen weer in de tunnels geschoven
worden
Bevestig de baleinclips op dezelfde afstanden als de koordjes aan
de bovenbak hangen. Trek de stof hierbij strak over de baleinen om
golven in de stof te voorkomen LET OP: de baleinen zijn iets korter
dan dat het vouwgordijn breed is

LET OP: hijs de koordjes niet op als het gordijn niet aan de koordjes hangt
om verstrengeling van de koordjes te voorkomen. Indien dit toch gebeurt
kan de verstrengeling ontrafeld worden door gewichtjes aan de koordjes te
bevestigen en het geheel een aantal keren op en neer te hijsen

WAARSCHUWING!
• Jonge kinderen kunnen zich verwurgen als gevolg van lussen in
trekkoorden of kettingen voor de bediening van het product
• Houd koorden buiten bereik van kleine kinderen om verwurging en
verstrengeling te voorkomen. De koorden kunnen om de nek van het
kind raken
• Plaats bedden, kinderbedjes en meubulair niet in de buurt van
koorden van raambekleding
• Knoop koorden niet aan elkaar vast. Let er op dat koorden niet in
elkaar draaien en een lus vormen
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