
WAARSCHUWING
Om te voldoen aan EN13120 wordt jouw rolgordijnkoord 
geleverd met een ’break-away connector’. Deze connector zal 
openschieten wanneer er te veel gewicht aan het koord hangt.

• Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in koorden, 
kettingen, tapes en de binnenste koorden die dit product 
laten werken. 

• Hou, om verstikking en verstrikking te voorkomen, koorden 
buiten bereik van jonge kinderen. 

• Koorden kunnen verstrikt raken om de hals van je kind. 
Plaats geen bedden, wiegjes en meubels bij het raam met 
de koorden. 

• Knoop geen koorden aan elkaar. Zorg ervoor dat koorden 
niet verstrikt raken of lussen creëren. 

ROLGORDIJN MEETINSTRUCTIES
Dit heb je nodig:

• Potlood of tekengerei

• 4 Schroeven van 2,5 cm lang

• Pluggen als je in het pleister/stucwerk boort

• Schroevendraaier

• Boormachine met passende boor

• Een tweede persoon om het gordijn gelijk te hangen, of 
een lange waterpas

Als je de verpakking opent zou je een rolgordijn aan een roede 
moeten hebben, meet een bevestiging aan elk uiteinde.

Neem de twee metalen bevestigingsbeugels en bevestig ze 
aan de uiteindes van het rolgordijnen met de kruis groeven.

Hou moet het gordijn nu in de juiste positie in het raam zodat 
je de schroefgaatjes van de metalen plaatjes kunt markeren 
met potlood. Boor, als je klaar bent met aftekenen de gaten 
van 2,5 cm diep.

Bevestig een metalen beugel aan de muur. Bevestig dan de 
andere beugel.Druk een uiteinde van de roede in de beugel, 
schuif dan het andere uiteinde erin.

Veel plezier met je gordijn! 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN ROLGORDIJN
LEES ZORGVULDIG DOOR

Wanneer deze veiligheidsonderdelen niet 
geïnstalleerd worden, kan dit wurggevaar 

opleveren voor kinderen. Gebruik te allen tijde 
deze onderdelen, om de koorden of kettingen 

uit de buurt van kinderen te houden.

WAARSCHUWING

Rolgordijnen werken met behulp van een 
koord of ketting en zoals bij elk koord kan dit 
bezorgdheid over de veiligheid van kinderen 
opleveren. Houd het koord a.u.b. buiten het 
bereik van kinderen, door een snoerklem te 

gebruiken (meegeleverd). Als het koord dichtbij 
de grond hangt of er meubels zijn waar kleine 
kinderen op kunnen klimmen om het koord te 
pakken, wacht dan met het installeren van het 

gordijn tot deze risico’s zijn weggenomen.
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