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Face Fix Top Fix Bắt trực tiếp trên bề mặt rèm (Face – Fix):

Sử dụng phương pháp này để gắn Rèm cửa lên trực tiếp bề mặt 
 phía sau rèm cửa(Tường hoặc khung cửa sổ), sử dụng hai ốc vít

 cho mỗi khung.
Bắt ngược trần (Top - Fix):
Sử dụng phương pháp này để gắn rèm cửa lên bề trực tiếp phía trên cửa 
(thường trần nhà hoặc các khung), chỉ cần sử dụng một vít mỗi khung để 
cố định rèm.
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 Để gắn rèm cửa, giữ khung ở một góc nhỏ và xác định vị trí phía trước của 
khung, dùng bút chì đánh dấu lại. Sau đó nhẹ nhàng đẩy về phía sau của 
khung  khi thẳng góc của đường đánh dấu để cố định khung vào vị trí.

Trên khung rèm roman có sẵn lớp nhám dính, ta chỉ cần lấy đầu rèm cửa có 
gắn bông dính vào phần gai để cố định rèm cửa vào khung. Sau đó luồn các 
ống luồn vào rèm cửa, dùng dây dù luồn qua các khuyên rèm gắn đằng sau 
mỗi ống luồn để tạo lớp xếp lên trên.
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Kéo xuống phần phía sau của dây chuỗi để nâng rèm cửa. 

           Kéo xuống ở phần phía trước của dây chuỗi để thả rèm.

Raise

Mặc dù các dây chuỗi là một vòng lặp liên tục, nếu bạn kéo chuỗi sai 
hướng (nghĩa là phía trước để nâng rèm), Rèm cửa sẽ tăng ở một góc 
không đều. Để khắc phục điều này bạn nên tuân thủ theo hướng dẫn điều 
khiển rèm.
Đừng tháo gỡ các dây ở phía sau của rèm cửa (Dây luồn qua khuyên) để 
điều chỉnh mức độ, chỉ nên sử dụng các chuỗi dây điều khiển.
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Thiết bị an toàn cho trẻ nhỏ.

Các thiết bị dây giữ phải được lắp đặt ở khoảng cách 
tối đa có thể từ cơ chế kiểm soát để ngăn chặn dây 
lặp (s) trở nên chùng.

Đặt thiết bị giữ lại trên tường và đánh dấu vị trí của 
lỗ bằng cách sử dụng bút chì.

Gắn thiết bị sử dụng cho vững và phù hợp để đảm bảo 
thiết bị giữ lại được đóng hoàn toàn.

Xác định chính xác vị 
trí gắn rèm cửa để lựa 
chọn phương pháp 
thích hợp.

Khoảng cách tối 
đa có thể (đảm 
bảo chuỗi / dây 
là hoàn toàn 
căng)
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