If the cord condenser is pulled apart:
Untangle and untwist cords.
For 2 cords: Press the cord condenser together until
it is fully closed.
For 3 cords: Place the loose cord in the opening in
one half of the cord condenser and press the cord
condenser together until it is fully closed.
For 4 cords: Place one of the loose cords in the
opening in one half of the cord condenser, the
remaining loose cord in the opening in the other half
and press the cord condenser together until it is fully
closed.
If there are any doubts that the cord condenser
has not been re-attached correctly it can tested by
placing your arm between the cords and pressing
downwards. The condenser should break apart with
minimal force, if it does not breakaway tie cords out
of reach of children and contact a reputable blind
company to repair the blind.
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Breakaway cord condenser is pre-fitted to the lift
cords so that when a horizontal force is applied to
the cords entering the condenser it safely breaks
away eliminating any hazardous loops.
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BREAKAWAY CORD CONDENSER (OPTIONAL)

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING THIS PRODUCT

OPERATION INSTRUCTIONS
WAND OPERATION

PULL OPERATION

MAINTENANCE

To tilt blind: Twist the wand to tilt
the slats in either direction.

To tilt blind: Pull on required
tilt cord tassel to tilt slats to the
open/closed position.

The product is maintenance
free however we recommend
that regular visual checks are
completed to ensure that no
components have been damaged,
which could result in operating
difficulties and/or cause a
safety risk.
If any maintenance is required
we recommend that the work
is carried out immediately, by a
reputable blind company.

Tilt blind horizontal before
raising/lowering to extend the
life of the blind.

Tilt blind horizontal before
raising/lowering to extend the
life of the blind.

To lower blind: Move lift cord
towards middle of the blind
pulling down gently until cord
lock releases.

To lower blind: Move lift cord
towards middle of the blind
pulling down gently until cord
lock releases.

To raise blind: Pull lift cord
downward until blind reaches
desired height.

To raise blind: Pull lift cord
downward until blind reaches
desired height.

To lock cords: Pull lift cord
towards the outside of the
blind and release. Cord will
lock automatically.

To lock cords: Pull lift cord
towards the outside of the
blind and release. Cord will
lock automatically.

child
safe

WARNING
Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes and inner cords
that operate the product.
To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of the
reach of young children. Cords may become wrapped around a
child’s neck. Move beds, cots and furniture away from window
covering cords.
Do not tie cords together. Make sure cords do not twist
and create a loop.

Aluminium Venetian
Venetian Blinds
Aluminium
Blinds
FITTING
INSTRUCTIONS
FITTING
INSTRUCTIONS
(1.1)

STAP 2

STUKLIJST VOOR
JALOEZIEËN

UITSPARING
BUITENKANT

Beugels

Indien de jaloezieën buiten
het raam geplaatst moeten
worden, dient u ervoor te
zorgen dat meetwaarde C
dezelfde is. Volg de instructies
voor PLAATBEVESTIGING. Voor
de berekening C=(A-B)/2.

Deze jaloezieën
moeten minstens
1500 mm van de vloer
gemonteerd worden.

Veiligheidssysteem

UITSPARING AAN DE
BINNENKANT
Bevestig beugels door middel
van BOVENZIJDEBEVESTIGING
aan de bovenrand
of door middel van
PLAATBEVESTIGING aan het
vensterframe .

Fixeerbeugels

(A) BREEDTE VAN JALOEZIEËN

(B) BOVENZIJDEBEVESTIGING

VEREIST MATERIAAL
Schroevendraaier

BOVENZIJDEBEVESTIGING
Meet en markeer de afstand
tussen de muur en de achterkant
van de beugel, voorzie
ruimte voor belemmeringen
zoals hendels die in het
uitsparingsgebied uitsteken. De
montagebeugel (zijdebevestiging
en plaatbevestiging) niet aan
de uiteinden plaatsen. Deze
moet tussen de ladders worden
geplaatst, we voorzien 1 per
ladder. Houd elke beugel op
zijn plaats en markeer de
posities van de gaten. Monteer
elke beugel met Geschikte
schroeven gebruiken. Zorg dat de
bevestigingen geschikt zijn voor
de muur/ het oppervlak waarop u
de beugels monteert.

Boor

PLAATBEVESTIGING

Meetlint

Potlood

De installatie van
dit product moet
worden uitgevoerd
door iemand die
vertrouwd is met
doe-het-zelf.

Kinderen kunnen
gewurgd worden
indien er geen
veiligheidssysteem
is gemonteerd.
Gebruik altijd een
veiligheidssysteem
om koorden en
kettingen buiten het
bereik van kinderen te
houden.

De montagebeugel
(bovenzijdebevestiging en
plaatbevestiging) niet aan de
uiteinden plaatsen. Deze moet
tussen de ladders worden
geplaatst, we voorzien 1 per
ladder. Houd elke beugel op
zijn plaats en markeer de
posities van de gaten. Monteer
elke beugel met Geschikte
schroeven gebruiken. Zorg
dat de bevestigingen geschikt
zijn voor de muur/oppervlak
waarop u de beugels monteert.

STAP 3
VERSTELBARE BEUGEL
(OPTIONEEL)

Open het profiel van de beugels en
schuif de hoofdrail in positie, klik
vervolgens de beugels dicht.

Verstelbare beugels kunnen plaatof bovenzijdebevestiging zijn. Er
moet een verdraaibare beugel
bevestigd worden tegenover elke
ladder, zonder dat deze de interne
componenten belemmert. Open de
verstelbare arm, voer de hoofdrail
in de beugel zoals afgebeeld en
vergrendel de verstelbare arm.

(OPTIONEEL)

(OPTIONEEL)
Eindbevestigingsbeugels
kunnen zowel bovenzijde- als
eindbevestiging zijn. De beugels
moeten aan elk uiteinde op 6mm
afstand van de jaloezieën geplaatst
worden . Houd elke beugel op zijn
plaats en markeer de posities van
de gaten. Monteer elke beugel met
de meegeleverde schroeven.
Zorg dat de bevestigingen geschikt
zijn voor de muur/ het oppervlak
waarop u de beugels monteert.

VEILIGHEIDSSYSTEEM
Koord veiligheidsschoenplaat De veiligheidsschoenplaat dient zo
dicht mogelijk bij de hoofdrail en
beslist niet lager dan 1.500mm van
de vloer geplaatst te worden.

Geschikte schroeven gebruiken
om de veiligheidsschoenplaat
aan de muur te bevestigen.

Wanneer de jaloezieën niet
gebruikt worden, moet het koord
volledig opgebonden worden rond
de veiligheidsschoenpla(a)t(en).

FIXEERBEUGELS

EINDBEVESTIGING

LOSSPRINGENDE KOORDKNOP

Fixeerbeugels: met behulp van
geschikte kleine schroeven
schroeft u de fixeerbeugel aan
de raamplaat of muur. Klik de
beugelpenuiteinden in het gat aan
het uiteinde van de onderste rail.

*Afstand tussen
koordschoenplaten
(midden tot
midden)

1-1000mm

100mm

1001-2000mm

150mm

2001-3000mm

300mm

Plaats de veiligheidsschoenplaat op
de gewenste plaats op de muur en
markeer de posities van de gaten
met een potlood.
(Opmerking: op basis van een
koord tot 2,8mm kan in totaal
17mm worden opgebonden.)

*Afstand tussen
koordschoenplaten

Markeer de posities van de gaten
en boor als nodig.

Indien de losspringende
koordknoplos is geraakt:
Koorden ontwarren en afrollen.
Voor 2 koorden: druk de
losspringende koordknop
samen totdat deze volledig
gesloten is.
Voor 3 koorden: plaats het
losse koord in de opening in de
ene helft van de losspringende
koordknop en druk de
koordknop samen totdat deze
volledig gesloten is.

Gebruik de onderstaande tabel om
de afstand te bepalen die nodig
is tussen de schoenplaten om
de koorden volledig op te binden
wanneer de jaloezieën volledig
omhoog zijn gebracht.
Jaloezieën laten
zakken

Het losspringende koordknop
is voorgeïnstalleerd op de
trekkoorden. Dit zorgt ervoor
dat wanneer een horizontale
kracht wordt toegepast op de
koorden in de verbinder, deze
veilig loskoppelt, waardoor
gevaarlijke lussen worden
vermeden.

Wikkel de koorden in
een achtvorm rond de
koordschoenplaten.
Wanneer de koorden volledig
opgebonden zijn, dient u te
controleren of deze stevig
op hun plaats zitten, zodat er
geen overtollig koord wordt
losgelaten wanneer er aan een
koord wordt getrokken.

Indien u twijfelt of u de
koordverbinder wel correct
opnieuw heeft bevestigd,
kunt u dit testen door uw arm
tussen de koorden te plaatsen
en deze omlaag te drukken.
De loskoppeling van de
koordknop zou met minimale
kracht los moeten springen,
indien dit niet gebeurt, dient u
de koorden buiten het bereik
van kinderen op te binden
en contact op te nemen
met een gerenommeerde
jaloezieënfirma om de
raambekleding te herstellen.

MONTAGEVOORSCHRIFTEN: ALUMINIUM JALOEZIEËN

STAP 1
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U DIENT HET
VOLGENDE TE HEBBEN

