
 
            BLIND CONTRACT SYSTEM 
 

 
 

Houdt rekening met het volgende: 
 

● de open rail moet 1,5cm (eindkappen) korter zijn dan de totale lengte van het systeem 
● de 8-kantige buis moet 5,5cm korter zijn dan de open rail, en dus 7cm korter dan de totale lengte van 
   het systeem. 
● BCS rail lengte max. 5,80 mtr. 
● BCS gordijn hoogte max. 5,50 mtr. 
● maximaal gewicht per koordrol: 4kg 
● totaal gordijngewicht maximaal 2,5 - 3 kg per Nm. 
● gebruik deze tabel om het aantal koordrollen te bepalen: 

 
Raillengte 
(in cm): 

Aantal koord- 
rollen: 

 Raillengte 
(in cm): 

Aantal koord- 
rollen: 

0 – 134 3  365-399 8 
135-189 4  400-444 9 
190-223 5  445-489 10 
240-314 6  490-534 11 
315-364 7  535-580 12 

 
 
Assembleren van het Blind Contract System 
 
Bevestig de twee 8-kantige adaptors aan de buismotoren vergrendel deze met de clip. Schuif de motor in de 
8-kantige buis en bedien de motor in één richting totdat een eindpositie bereikt is. 
Zet het systeem in elkaar volgens de explosietekening. Monteer de motor zó, dat de afstelschroeven naar de 
open kant zijn gericht. De koordrollen (helemaal afgerold) moeten in één lijn staan. 



 
            BLIND CONTRACT SYSTEM 
 
 
 
Installeren van het Blind Contract System 
 
Gebruik bij het installeren aan wand/plafond per 50-60cm breedte 1 klik steun / plafond draaisteun. 
Plaats het systeem aan wand/plafond en bevestig het vouwgordijn. Bevestig de koordveer clips op de 
koorden onder het vouwgordijn. Knip het overtollige koord onder het vouwgordijn nog niet af. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afstelschroeven 
 
          8-kantige buis 
 
 

Afstellen van de eindstop posities 
 
● bij geassembleerd geleverde systemen is het koord volledig afgerold (de gesloten gordijnstand). De 
   onderste eindpositie is dus al ingesteld. 
● Het afstellen van de boven en onder eind positie gebeurt met 2 afstelschroeven. Gebruik hiervoor een 
   4mm inbussleutel, nooit een accu schroefmachine. Welke schroef voor de boven afstelling en welke 
   voor de onder afstelling gedraait moet worden, hangt af van de draairichting van de 8-kantige buis. 
● Eén rotatie van een afstelschroef staat gelijk aan ± 3cm gordijnstof hoogte. 
● zorg ervoor dat de koorden nooit slap komen te hangen bij een draaiende motor. 
 

Bedien het gordijn naar boven. Let op de draairichting en onthoudt deze. Maak een markering met een 
stift naast de pijl in deze richting. De schroef bij deze pijl is de afstelschroef voor de boven afstelling. 
 
Afstellen van de boven eind positie: 
Bedien het gordijn naar boven. Om de boven afstelling hoger te stellen, draait u de gemarkeerde 
afstelschroef richting +, totdat de gewenste hoogte bereikt is. 
 
Als de boven afstelling te hoog is, draait u de gemarkeerde afstelschroef richting -. Bedien het gordijn 
omlaag en weer omhoog. Herhalen totdat de gewenste hoogte bereikt is. 
 
Afstellen van de onder eind positie: 
Bedien het gordijn omlaag. Om de onder eindpositie lager af te stellen, draait u de niet-gemarkeerde 
afstelschroef richting +, totdat de gewenste hoogte bereikt is. 
 
Als de onderste afstelling te laag is (of als de motor doordraait nadat het gordijn uitgevouwen is en weer 
omhoog gaat), draait u de niet-gemarkeerde afstelschroef richting -. Bedien het gordijn omhoog en weer 
omlaag. Herhalen totdat de gewenste hoogte bereikt is. 
 

De motor mag geen geluid maken als het gestopt is in de bovenste eindpositie. In dat geval 
staat de bovenste eindpositie te hoog staat afgesteld. De motor of het koord kan hierdoor 
defect raken. 


