MONTAGE INSTRUCTIES VOOR HOUTEN JALOEZIEËN
Stap 1
DE MONTAGEBEUGELS BEVESTIGEN
Open de montagebeugel zo ver mogelijk. Identificeer de linker
en de rechter beugel via de ‘R’ en ‘L’ die in de montagebeugels
staan. Plaats de montagebeugel tegen de muur en markeer de
boorgaten die u nodig heeft om de beugel te plaatsen. (A –
montage tegen plafond, B – Montage tegen de muren)

Stap 2
DE JALOEZIE BEVESTIGEN
Verwijder de plastic doppen van de hoofdbak wanneer de
montagebeugels bevestigd zijn. Schuif de hoofdbak in de beugels
met de klitteband tapes naar u toe.

Druk de beugels dicht om de hoofdbak in positie te houden.

Verwijder de dunne plastic laag van de klitteband tapes,

waardoor er een plakkend oppervlak vrij

komt. Positioneer de
sierkoof op de voorkant van de hoofdbak en druk stevig aan om
deze aan de hoofdbak te bevestigen. Mits bijgeleverd, kunnen
de houten sierkoven voor de zijkanten van de hoofdbak op
dezelfde manier bevestigd worden.

WAARSCHUWING!
Kleine kinderen kunnen verstrikt raken en stikken in de trekkoorden, kettingen, tapes en trekkoorden in
het product zelf die helpen bij de bediening van het product.
Om te voorkomen dat kinderen of kwetsbare personen verstrikt raken of stikken, adviseren wij om alle
koorden buiten bereik te houden. De koorden kunnen zich rond de nek van een klein kind of een
kwetsbaar persoon wikkelen. Plaats daarom bedden, babybedjes en andere meubels ver weg van de
koorden die de hele lengte van het raam beslaan.
Bindt de koorden niet samen, zorgt u er alstublieft voor dat de koorden niet verstrengeld raken en een lus
vormen.
VEILIGHEIDSSYSTEEM
Als het veiligheidssysteem niet is gemonteerd, is het
mogelijk dat kinderen en kwetsbare personen verstrikt
kunnen raken of kunnen stikken.
Het kinderveiligheidssysteem moet op maximale
afstand van het bedieningssysteem bevestigd worden om
te voorkomen dat er ruimte in het koord ontstaat om
lussen te vormen en moet tenminste op 1,5 meter van de
grond worden bevestigd.
Plaats het veiligheidssysteem tegen de muur en teken
de twee schroefgaten af op de muur.
Boor twee gaten in de muur met een gepaste boor.
Plaats het veiligheidssysteem en zorgt u er voor dat
het koord/ de ketting volledig strak staat.

DE KOORDHOUDER
Wikkel het koord om de koordhouder zoals hiernaast is
afgebeeld.
Wanneer de koorden volledig om de koordhouder zijn
gewikkeld, vergeet u dan niet te controleren of er meer
koord vrij komt wanneer er aan het koord getrokken wordt.

