
M O N T A G E /

B E D I E N I N G S I N S T R U K T I E

LUXAFLEX®

JALOEZIE 35 MM
LUXAFLEX®

KLASSIEK 50 MM



MONTAGE/BEDIENINGS
INSTRUKTIE

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van
uw ’Luxaflex’ Jaloezie.
Dit produkt is speciaal voor u op maat
gemaakt en zal u bij normaal gebruik
jarenlang plezier geven.
Het is daarom van belang dat u
onderstaande montage- en
bedieningsinstrukties nauwgezet uitvoert.
Verzeker u ervan, dat de plaats van
bevestiging voldoende deugdelijk is.

Bij uw ’Luxaflex’ Jaloezie zijn meegeleverd:
- 2 eindsteunen
- tussensteun(en)

Bevestiging van de steunen
De steunen kunnen in het kozijn (zijdelings),
op het kozijn en aan het plafond
gemonteerd worden.
Dit is afhankelijk van uw bestelling.
Verzeker u ervan dat de jaloezie waterpas
word gemonteerd en dat er voldoende
ruimte overblijft voor de vouwen van het
ladderkoord.

Er zijn twee soorten steunen, nl. de
eindsteun en de tussensteun.

a. Plaats de eindsteunen zo, dat de
bovenbak er ruim tussen past en dat de
grendel aan de bovenkant scharniert.
Er is een steun voor de linker- en de
rechterzijde.

b. Monteer de tussensteun(en) in één lijn
met de eindsteunen. Zorg voor gelijke
afstanden tussen alle steunen (max.
afstand is bij een 35 mm jaloezie 70 cm
en bij een 50 mm. jaloezie 90 cm),
maar laat in elk geval de ladderkoorden
of ladderbanden vrij.
Bij een 50 mm jaloezie groter dan 7 m2

is een extra tussensteun meegeleverd
om bij de koorden te monteren.



Plaatsing van de Jaloezie

1. Maak de rond de jaloezie gewikkelde
koorden los.
Vervolgens plaatst u de jaloeziebak in
de steunen en sluit u de grendels tot ze
klikken.
Door de onderzijde van de steunen iets
in te drukken krijgt u de grendels weer
los.

2. Om de bovenbak op zijn plaats te
houden, dient u door het kleinste gat in
de onderzijde van elke tussensteun een
Parkerschroef te draaien. 
Het gaatje hiervoor met een scherpe
priem in de bovenbak aanbrengen.



3. De lamellen kunt u tuimelen d.m.v. de
los bijgeleverde draaistang of met
behulp van de al bevestigde
koordtuimelaar.
De draaistang haakt u volgens
onderstaande tekening aan de
bovenbak.
De draaistang werkt optimaal, indien u
deze onder een hoek van 45° houdt
ten opzichte van de jaloezie.

Wanneer de koorden in de koordgesp
ongelijk lopen kunt u deze eenvoudig
gelijk trekken.

Koordgesp
35 en 50 mm.



Bedieningsinstruktie

Bij het optrekken en neerlaten moeten de
lamellen in horizontale stand zijn getuimeld.
Voor het neerlaten houdt u de trekkoorden
schuin langs de jaloezie. Trek er vervolgens
aan zodat het mechanisme wordt
gedeblokkeerd.
Bij het optrekken houdt u de koorden
vertikaal.
Voor het blokkeren op de gewenste
hoogte laat u ze in vertikale stand los.

Onderhoudsinstruktie

U kunt uw ’Luxaflex’ Jaloezie gemakkelijk
schoonhouden door allereerst de lamellen
te sluiten.
Vervolgens neemt u met een plumeau, een
grote zachtharige kwast of een zachte doek
het stof af.

Deblokkeren Blokkeren en optrekken



® Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® produkt.

Jaloezie met zijgeleiding

Laat de jaloezie zakken en steek de kabel in
de gleuf van de zijgeleidingssteun.
Houd deze vertikaal en monteer iets lager
dan de onderlat.
Span vervolgens de kabel en markeer deze
direkt onder de steun. Breng de kabel
buiten de steun, draai het schroefje in het
busje los en schuif dit tot de merkstreep op
de kabel. Draai dan het schroefje stevig aan
en steek de gespannen kabel in de gleuf.
Als laatste moet u de schroef er weer in
draaien.


