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Plaatst de cassette van het ver-
duisteringsgordijn DKL met de 
aluminium frontlijst naar beneden 
gericht waarbij de bedieningsgreep 
van het gordijn en het koord-
systeem  aan de bovenzijde van de 
cassette komen te liggen.  

Verwijder de zwarte afdekplaat 
over de hele breedte aan de 
achterzijde van het verduisterings-
gordijn. Deze afdekplaat zit links en 
rechts op de uiteinden van de 
cassette geklemd en kunt u 
voorzichtig los trekken. 

Druk de borging van de zwarte 
eindkap van de cassette in met 
bijvoorbeeld een schroevendraaier. 
Pas op, want aan deze zijde zit de 
veer opgespannen en er kan altijd 
nog wat `restspanning` op het veer 
mechanisme zitten.  Links komt het 
gordijn uit zijn ophang punt. 

Verwijder de koordhouder uit de 
zwarte eindkap (van stap 3). De 
koordhouder zit in een halfronde 
behuizing in de eindkap geklemd en 
kan bijvoorbeeld met een 
schroevendraaier voorzichtig los 
gehaald worden. 

Haal nu het doek met 
bedieningsgreep in zijn geheel uit de 
cassette en rol het doek helemaal af. 
Met een (waterpomp)tang kunt u 
nu het messingkleurige pinnetje 
beet pakken en uit de buis trekken. 
Het veermechanisme komt nu mee 
naar buiten. 

STAP 1 

STAP 2 

STAP 3 

STAP 4 

STAP 5 

Laat de cassette gedurende de 
herstelprocedure liggen zoals 
beschreven bij STAP 1! 
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Indien de veer van het schroefdraad 
is afgelopen, dient u de veer weer 
om het schroefdraad heen te 
draaien. Hiervoor moet u de 
verankering op het einde van de 
veer goed vast houden en de veer 
tegen de klok in om het schroef-
draad heen draaien. 

Plaats de veer terug in de buis en 
rol het doek vervolgens weer op 
maar laat +/- 25 cm afgerold. Sla 
het doek nu +/- 45º om. Plaats de 
zwarte eindkap nu op de veer en 
draai deze op spanning door +/- 25 
slagen met de klok mee te draaien. 
LET OP, dat u bij het draaien het 
doek niet beschadigd. 

Schuif  het doek samen met de 
zwarte eindkap, die onder spanning 
staat, terug in de frontlijst totdat de 
borging is hersteld. Zorg er voor 
dat als u de rechterzijde terug 
schuift in de cassette, de linker kant 
van het gordijn ook in zijn ophang-
punt komt te zitten.  

U kunt vervolgens de in stap 4 
verwijderde koordhouder terug 
plaatsen in de halfronde behuizing 
van de zwarte eindkap. Als u niet 
meer weet hoe de koordhouder 
heeft gezeten kunt u de linkerzijde 
van de cassette als referentie 
gebruiken. 

Tenslotte moet u de zwarte afdek-
plaat aan de achterkant van het ver-
duisteringsgordijn terugplaatsen. 
De veerspanning is nu hersteld en 
het verduisteringsgordijn is gereed 
voor montage. 

STAP 6 

STAP 7 

STAP 8 

STAP 9 

STAP 10 


