Frontﬁx Jaloezie

Montagehandleiding
en bedieningsinstructies

Bediening

Horizontale
aluminium
jaloezieën
• Bepaal eerst of de schroefgaten in de glaslatten danwel in het
kozijn moeten komen. Voor beide situaties zijn meerdere gaten/
sleuven beschikbaar.
• Gebruik niet te lange schroeven bij montage op de glaslatten
(kans op glas breuk).
• Klik vervolgens de meegeleverde afdeklamel op de montagesteunen.
• Bevestig ten slotte de zijgeleidingskabel en de kunststof spanvoetjes zoals beschreven bij het punt zijgeleiding.

Montage 35 mm en 50 mm jaloezie
• De standaardmontage d.m.v.
schaarsteunen is identiek aan
de 16 en 25 mm modellen.
• Zijgeleiding (zie tekening)

16, 25, 35 en 50 mm

Bediening van een standaard jaloezie
• Draai altijd de lamellen horizontaal voordat u de jaloezie optrekt
of laat zakken.
• Neerlaten: koord 45º diagonaal naar het midden trekken. Daardoor ontgrendeld de blokkering. Laat het koord in die hoek door
uw vingers glijden.
• Optrekken: koord recht naar beneden trekken en blokkeren.
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Reiniging en onderhoud
• Regelmatig afstoffen met een plumeau is normaal gesproken
voldoende. Zonodig met een vochtige doek stof afnemen.
• Erg vuile lamellen voorzichtig met water en een milde allesreinger reinigen.
• Er zijn ook gespecialiseerde bedrijven die u jaloezien professioneel en grondig kunnen reinigen door ultrasone techniek.
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Montage
Voorbereiding
• Open de verpakking voorzichtig zonder het product te beschadigen.
• Stel vast welk product bestemd is voor welk raam.

• Draai het lipje van de steun in geopende toestand (volledig naar
rechts draaien).
• Plaats de bovenbak in de steun en vergrendel de ophanging
door het lipje van de steun (volledig naar links draaien).

Montage van ﬁxeerbeugels
• Bepaal de plaats van de ﬁxeerbeugels. De pinnetjes van de
onderlat houden de jaloezie op zijn plaats.
• Als u de jaloezie wilt optrekken dient u de de beugel iets opzij te
duwen

Plaats van bevestiging
• Houd rekening met obstakels zoals raamhendels e.d.
• De buitenste montage steunen dienen zo dicht mogelijk bij het
rem- en tuimelmechanisme te zitten. Dit kan per lamelbreedte
en productbreedte verschillen.
• Schroef dus de steunen niet direct aan wand/plafond maar
plaats ze eerst ter controle in de bovenbak om de eindafstand te
bepalen.

• Verdeel de overige steunen op regelmatige afstand. Max. afstand
tussen 2 steunen is 120 cm.
• Teken daaarna de positie van de montagesteunen af (waterpas
en in één lijn).

Montage van de zijgeleiding (optioneel)
• Haal de geleidingsdraad door door het oog van de onderlat en
door het metalen ﬁxeerbusje.
• Plaats dit in de kunststof spanvoet (montage i.d.d. of o.d.d.) en
bepaal zodoende de exacte positie van de steun (loodrecht onder
de bovenbak).
• Aftekenen en vastschroeven van de steun

Montage op draaikiepramen

Monocommando Ketting of Slingerstang

• De montage van deze modellen is identiek aan de standaard
types. De kantelfunctie en het optrekken/neerlaten zijn gecombineerd in één mechanisme.
• Belangrijk: plaats de schaarsteun zo dicht mogelijk bij het bedieningsmechanisme.
Handgreepbediening

Bevestiging van de schaarsteunen en de jaloezie
• Schroef de schaarsteunen op de wand of tegen het plafond.
Deze speciale steunen worden met een inbussleutel op uw raam
gemonteerd.

• De montage van dit model is identiek aan de standaard jaloezie
gecombineerd met zijgeleiding.
Blijft de onderlat niet vanzelf staan in de gewenste hoogte dan is
de spanning op de koorden te gering en dient u deze wat strakker te stellen.
De stand van de handgreep kunt u instellen.
Wand-/plafondsteun

Plafondsteun

