Montage instructie jaloezieën

Benodigdheden voor het monteren van jaloezieën:

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de klantenservice. Onze vakkundige medewerkers staan u graag te woord.
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Volg de volgende stappen voor de montage van de jaloezieën:
Houdt rekening met het mechanisme in de cassette van de jaloezie voordat u ze plaatst.
1. Teken de punten af waar de ophangbeugels moeten komen.
De jaloezieën kunnen op verschillende manieren.
- Optie 1: in de dag
- Optie 2: op de dag
Gebruik hiervoor een waterpas zodat de jaloezie recht komt te hangen. Zorg dat de beugel naast het
ladderkoord komt te hangen. Bij smallere jaloezieën zijn 2 beugels inbegrepen, bredere varianten heb
ben er meer. Plaats de beugels hiervan niet verder dan 120 cm uit elkaar. (Zie afbeelding 1)

Afbeelding 1
2. Boor wanneer nodig is de gaten met een boormachine vast en bevestig de beugels. (Zie afbeelding 2)

Afbeelding 2
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3. Zet de beugels op de openstaande stand.
4. Plaats de jaloezie in de beugels en klem deze vast door de borging te sluiten.
Zorg dat deze strak tegen de jaloezie zit. (Zie afbeelding 3)

Afbeelding 3
5. Met gebruikmaking van de magneten kan de sierlat op de cassette geplaatst worden.
Bevestig de knoppen aan de koorden bij houten jaloezieën en maak ze op de goed lengte.
Let op dat de koorden lang genoeg blijven bij het optrekken en neerlaten van de jaloezie.
(Zie afbeelding 4)

Afbeelding 4
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6. Hebt u gekozen voor een zijgeleiding? Monteer dan de meegeleverde hoekbeugels. Plaats deze aan de
onderkant tot waar de jaloezie moet komen te hangen. (Zie afbeelding 5)

Afbeelding 5
7. Haal de geleiders door de beugels en schroef vast.
Het is belangrijk dat u de instructie nauwgezet uitvoert. Raamstyling kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor het verkeerd of niet opvolgen van deze instructies.
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