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De handleiding gaat verder op de volgende pagina.

BENODIGDHEDEN

JVS Markies Hout
VOORBEREIDING

Producten uitpakken en controleren
Haal de producten uit de verpakking en controleer op eventuele beschadigingen.

STAP 1

Aanwijzing: Indien er beschadigingen zijn, maak dan vóór het monteren een duidelijke foto van de beschadigingen.

Let op! Verwijder de beschermfolie van de poten op het laatste moment, om eventuele beschadigingente voorkomen.

Bepaal de hoogte van de markies.

Positie bepalen
STAP 2
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De handleiding gaat verder op de volgende pagina.

Steunen verdelen
1 Meet de afstand tussen de latten.
2 Plaats de buitenste steunen zo ver mogelijk naar buiten. Zo voorkomt u schuiven van de markies

Plaats het katrolwieltje

Bij linkse bediening:
Draai het wieltje enkele centimeters naar rechts in.

Bij rechtse bediening:
Draai het wieltje enkele centimeters naar links in.

op de laatste lat van de markies. Zorg er voor dat het wieltje in de lijn van de koordgeleiders zit.

bij onderlangsbediening dienen de katrolwieltjes onder de markies gemonteerd te worden.

a

b

Aanwijzing:Bij 2 koorden, worden er twee katrolwieltjes geplaatst.

Aanwijzing:Bij elektrische bediening hoeft u géén katrolwieltjes te plaatsen.

4a 4b

Katrolwieltje(s) plaatsen
STAP 4

STAP 3
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De handleiding gaat verder op de volgende pagina.

Zijkappen verbinden
Boor, in de bovenkap, de gaten voor de zijkappen voor.

Verbindt de zijkappen met de bovenkap. Doe dit met de meegeleverde Trespa schroeven.

Plaats aan beiden zijden de haakse hoekjes op de zijkap.

Monteer de haakse hoekjes aan demuur.

5.1

5.3 5.4

5.2

1

2

3

4

STAP 5

Monteer, indien meegeleverd, de slijtlat in de achterste slag en zorg er voor dat het doek voor de muur blijft.

Slijtlat monteren
STAP 6 - OPTIONEEL
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Plaats de markies in de steunen en haal het plastic van de markiespoten.

Boor aan de onderzijde van de markiespoten een gat en monteer deze vast aan demuur.

Monteer aan de bedieningszijde de koordkikker op de muur.

1

2

3

Markies bevestigen
STAP 7

De handleiding gaat verder op de volgende pagina.

7.2 7.3
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Enkel koord

Elektrische bediening (EE)

Wind ±1 0cmlinks of rechts van de koordgeleiders het koord 3 a 4 slagen achterlangs om de buis.

Zet het uiteinde van het koord vast met een schroefje.

Rijg het koord van boven naar beneden door de koordgeleiders en leg onderaan een knoop.

1

2

3

Handmatige bediening (EH)

Rijg het koord door de katrollen en koordgeleiders.

Leg onderaan een knoop.

Snijd of knip het overtollige koord af.

1

2

3

Dubbel koord

Elektrische bediening (DE)

Wind ±1 0cmlinks of rechts van de koordgeleiders het koord 3 a 4 slagen achterlangs om de buis. Zorg er voor dat de koorden aan de buitenzijde
zitten.

Zet het uiteinde van het koord vast met een schroefje.

Rijg de koorden van boven naar beneden door de koordgeleiders en leg onderaan een knoop.

1

2

3

Handmatige bediening (DH)

Rijg het koord door de katrollen en koordgeleiders.

Leg onderaan een knoop.

Snijd of knip het overtollige koord af.

1

2

3

EE.1 DE.1

EH.1 EH.2 EE.3 DH.1

Rijg de koorden
STAP 8

U bent nu klaar met het monteren van uw product. Op de volgende pagina’svindt u handige aanvullende handleidingen.
Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!
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QR-codes
Om gemakkelijk en snel de door u gewenste informatie te bekijken kunt u onderstaande QR-codesscannen. Dit kan met de camera
van uw mobiele telefoon of tablet. Na het scannen wordt automatisch de juiste website geopend.

AANVULLENDE HANDLEIDING 2

Bekijk alle handleidingen Bekijk ons YouTube kanaal Neem contact met ons op

Montage video's
Op het YouTube-kanaal van JVSZonwering kunt u zowel productinformatie als eenvoudige montage instructies vinden, die stap voor stap uitgelegd
worden. Dit betekent dat zowel beginnende als ervaren klussers onze instructies gemakkelijk kunnen volgen. Onze video’s bevatten handgeschreven
ondertiteling en hebben 4K kwaliteit, zodat u zelfs de kleinste details niet hoeft te missen.

Het YouTube-kanaal van JVSZonwering is te bezoeken via: https://www.youtube.com/JVSZonwering

AANVULLENDE HANDLEIDING 1
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Niets uit deze handleiding mag voor commerciële doeleinden worden overgenomen, verveelvoudigd, bewerkt of op welke wijze dan ook openbaar
gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVSZonwering BV. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele
onjuistheden of schade door onjuist handelen.

CONTACT

info@jvszonwering.nl

WEBSITE

www.jvszonwering.nl

VORMGEVING EN FOTOGRAFIE

Marketing, JVSZonwering B.V.

SCHRIFT

JVSZonwering B.V.
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