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1 Plaatsen van de steunen
1. Plaats de twee buitenste steuntjes op de muur of het plafond (figuur 1).
Zorg ervoor dat deze links en rechts op ± 5 cm minder dan de afgewerkte breedte van het systeem staan.
2. Verdeel de eventuele overige steuntjes gelijkmatig tussen de twee buitenste.
Let er goed op dat alle steuntjes perfect op één lijn staan, dit met het oog op een vlotte montage.

figuur 1b: plafondbevestiging
figuur 1a: muurbevestiging

2 Bepalen van de positie van de katrollen
1. Zoals u kan merken zitten alle katrollen van het Ultimasysteem los wanneer dit bij u geleverd wordt.
U dient nu a.d.h.v. de positie van de ringetjes van het vouwgordijn de positie van de katrollen te bepalen.
2. Verschuif de katrol tot op de gewenste positie (figuur 2).
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figuur 2
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3. Van zodra de katrol zich op de gewenste positie bevindt, drukt u met een schoevendraaier de grijze bevestigingsclip
naar beneden zodat deze in de katrol vastklikt (figuur 3).

figuur 3

Let er goed op dat de bevestigingsclip volledig tot beneden is aangedrukt. Zoniet loopt u het risico dat de katrollen
nadien alsnog gaan verschuiven (figuur 4).

figuur 4

4. Herhaal dit voor alle andere katrollen.

3 Bevestigen van het systeem aan de steunen
1. Haak de voorkant van het profiel achter de rand van de steunen.
2. Druk het profiel naar beneden tot het vastklikt in de steunen (figuur 5).
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figuur 5
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4 Opnieuw losmaken van de katrollen
Mocht het zo zijn dat één of meerdere van de katrollen niet exact op de gewenste positie staan, dan kunt u deze opnieuw
losmaken en alsnog op de juiste plaats vastzetten.
1. Haak het touwtje van achter het doorschijnende plastic clipje op de steun (figuur 6).

figuur 6

2. Trek met het touwtje de grijze bevestigingsclip uit de katrol (figuur 7).

figuur 7 a

figuur 7 b

3. Van zodra u de bevestigingsclip uit de katrol heeft getrokken haakt u het optrektouwtje opnieuw achter het plastic
clipje van de katrol (figuur 8). Wanneer u dit niet doet, loopt u het risico dat het optrektouwtje uit de bevestigingsclip
schuift en dat u dit verliest.

figuur 8
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4. U kunt de katrollen nu verschuiven en opnieuw vastzetten zoals in hoofdstuk 2.

www.diaz.be • handleiding

3

