10cm

Stap 1a: Monteren schaarsteunen - In de dag

14cm

Handleiding

Plaats twee schaarsteunen
10cm uit de hoeken met
twee schroeven in de
bovenkant van het kozijn.

Houten jaloezieen - Schaarsteunen
10cm

!

Bij meer dan twee
schaarsteunen: verdeel
deze gelijkmatig. Plaats
deze beugels niet op de
koorden.

Let op! Controleer
Om glasschade
de lengte
te voorkomen,
van de schroeven
controleer
in verhouding
de lengte
vande
tot
dekozijnen,
meegeleverde
om glasschade
schroeventeinvoorkomen.
relatie tot uw kozijnen.

Draai de vlindervormige beugels in de kooflijst.

! Hoe moet de jaloezie gemonteerd worden?
Wordt de jaloezie in of op de dag gemonteerd?
14Let
cm op: Dit is belangrijk voor de juiste montagestappen!
In de dag montage
Ga naar stap 1a

‘Dicht’

Stap 3: Kooflijst

Stap 1b: Monteren schaarsteunen - Op de dag
‘Dicht’

Op de dag montage

‘Open’

Ga naar stap 1b
‘Open’

10cm

Plaats twee schaarsteunen
10cm uit de hoeken met twee
schroeven in het kozijn.
Bij meer dan twee
schaarsteunen: verdeel deze
gelijkmatig. Plaats deze
beugels niet op de koorden.
‘Dicht’

14cm

Bevestig bij een op de dag montage aan beide kanten de zijclips.

‘Open’
10cm

! Schaarsteunen monteren
Stap 2: Bevestigen bovenbak

Het is aan te raden de schaarsteun ‘open’ te zetten bij het monteren.
Dan
zijn
alleaftekenen
schroefgaten
zichtbaar.moeten komen.
Op de
muur
waar degoed
schaarsteunen

Plaats de opgetrokken jaloezie in de schaarsteunen en doe de
schaarsteunen vervolgens dicht.

10cm

‘Dicht’

Klik vervolgens de kooflijst op de bovenbak.

Zijaanzicht

Op de muur aftekenen waar de schaarsteunen moeten komen.

‘Open’

14cm

? Vragen? Ga naar www.veneta.com/support

!

Wanneer de jaloezie hangt: trek het optrekkoord met flink wat
kracht naar de tegengestelde richting, om de transportrem te
ontgrendelen.

10cm

!

WAARSCHUWING

Monteren koordkikker
Monteer de koordkikker met een lichte spanning, zodat deze
geen gevaar kan vormen voor kinderen.

Lees de volgende instructies vóór gebruik!

Bedankt voor je bestelling!

Kindveiligheid
Kinderen kunnen verstrikt raken in trekkoorden en kettingen.
Volg de onderstaande instructies om verstrikking bij uw kind te
voorkomen:
Houd de trekkoorden en kettingen altijd buiten het bereik van
kinderen. Koorden kunnen om de keel van een kind
verstrikt raken.

Garantie
In de dag

Kijk op www.veneta.com/garantie voor meer informatie.

Plaats bedden, wiegen en ander meubilair buiten het bereik
van de trekkoorden en kettingen.
Knoop de trekkoorden en kettingen niet aan elkaar vast.
Zorg ervoor dat de trekkoorden geen lussen kunnen vormen
of dat de kettingen in de knoop kunnen raken.

enen waar de schaarsteunen moeten komen.

r de schaarsteunen moeten komen.

Onze raamdecoratie wordt standaard met 8 jaar garantie geleverd.

Op de dag

Maak altijd gebruik
van de bijgeleverde
ketting- of koordhouders!

nen moeten komen.

? Vragen? Ga naar www.veneta.com/support

