ELEGANT 25
MONTERINGSANVISNING

Börja med punkt 6 om bredden överstiger 170cm.
4. Trä linorna genom linknoppen. Knyt
dubbla knutar och klipp av överskottet när
persiennen är nerfälld. Snurra linorna runt
linsamlaren och avsluta med att dra linan
genom spåret så linan hålls på plats.
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5. Placera magneterna på fönsterbågens
nederdel ca 5cm från ytterkanten.
Har persiennen sidolister eller styrlina utgår
magneter.
1. Placera ELEGANT-persiennen mot glaset
och fönsterbågens överdel så kassetten vilar
mot fönsterbågen. Fäst med längsta skruven
i varje sida och sätt över locket.
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Lock
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minst 150 cm
Golvet
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6. Om persiennen är bredare
än 170cm
behövs ett extra
fäste i mitten,
bredare än
220cm krävs
två extra fäste.
7. Placera
fästet centrerat
på fönsterbågen och i
höjdled så
persiennen
ligger intill
fönsterbågen.
8. Haka på
persiennen på
fästet.
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Avsluta med att provdra och vinkla
persiennen för att kontrollera funktionen.
Kontakta oss vid frågor.
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3. Linsamlaren
monteras minst
150cm ovanför golvet.
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Glas

2. Haka fast vridstången på vajern i
persiennen och dra
hylsan över hakningen (se bild).
Markera stånghållarens plats och skruva
fast den (se bild).
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SKÖTSELRÅD
Persienn är en underhållsfri produkt. För att behålla bästa finish bör den hållas ren med
hjälp av dammtrasa eller dammsugas med mjuk borste.
När persiennen dras upp ska lamellerna vara i öppet läge.
När persiennen ska fällas ned så frigör linan och håll kvar i handen och släpp sakta
efter så att persiennen fälls ned.
Alla linor som hänger närmare golvet än 150cm snurras upp på linsamlaren, gäller både vid
uppfälld som nedfälld persienn. Avsluta med att dra linan genom spåret på linsamlaren
upptill eller nedtill, så att linan hålls på plats.
Kraftiga ryck och överdriven vinkling av lina eller vridstång kan skada persiennen och dess tillbehör.

VARNING
Små barn kan strypas av öglor i de draglinor, kedjor, band och inre
linor som används för att manövrera produkten. De kan även vira
linor runt halsen.
Håll linor utom räckhåll för små barn för att undvika att de stryps
eller trasslar in sig. Minst 150cm från golvet.
Flytta bort sängar, barnsängar och möbler från solskyddets linor.
Knyt inte ihop linor. Se till att linorna inte trasslar ihop sig och
bildar en ögla.
Montera och använd bifogade säkerhetsanordningar i enlighet med
installationsanvisningarna för dess anordningar för att minska
risken för en olycka.
I enlighet med EN 13120
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