MONTERINGSANVISNING

-

Se till att lamellgardinen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
Ev. motor och styrutrustning ska installeras av behörig elektriker.

Vägg- och takmontage
Viktigt! Borra inga hål i listen!
Bestäm var upphängningsbeslagen ska sitta:
Min. avstånd från vägg: A = ½ lamellbredd + 10 mm + X (X = avståndet från väggen till det objekt som skjuter ut
längst från väggen, t.ex. element eller fönsterbräda).
Observera avståndet på 10 mm från lamellen till detta objekt (element eller fönsterbräda).
Montera det första och sista beslaget ca 10 cm från vardera änden av listen.
Placera övriga beslag jämt fördelade över listen.

1.a Montering i tak

1.b Montering i vägg

2. Montering av skena
Snäpp fast bakkanten av listen i upphängningsbeslaget och snäpp sedan in
framkanten eller använd en skruvmejsel och böj ner beslaget.
Nedtagning av fästen: Med handen eller ett verktyg, ex skruvmejsel, böj
beslaget försiktigt uppåt och ta bort listen.

3.a Montering av lamellerna
1. Flytta lamellkrokarna till startpositionen genom att dra i kulkedjan.
(90 vinkel ut från listen).
2. Sätt fast lamellerna i lamellkrokarna och tryck uppåt, till dem
snäpper fast.

3.b Montering av lamellerna
För att undvika upprepning av ett oönskat mönster i väven rekommenderar vi att
lamellerna blandas medan de monteras.
Nedtagning av lamellerna: vinkla ut lamellerna från listen (1) och dra sedan nedåt.

4. Montering av bottenvikter och avståndskedja
1. Sätt in bottenvikterna i lamellfickorna.
2. Sätt fast kedjans clips på framsidan av bottenvikten, vid markeringen.
Viktigt! Vid varje lamell måste ett kejdeclip fästas.
3. Klipp av avståndskedjan efter den sista lamellen. Upprepa på
baksidan av lamellen.

5. Manövrering
Manuell
Manövreras fram och tillbaka med runddraglinan och vinklas genom att dra i kulkedjan.
Motor
Både vinkling och förflyttning av lamellerna görs med fjärrkontroll.

Viktig information
Varning för hängande lina
Linor (loopar) som inte har delbara linknoppar ska aldrig finnas i en höjd som barn eller husdjur kan nå. Det är då
möjligt att de kan få linorna kring halsen. För att undvika att barn når linan rekommenderas att linorna placeras på
en sådan höjd att de inte kan nås av barn eller husdjur.

För motoriserade lamellgardiner – inkoppling och service
Motoriserade lamellgardiner ska anslutas med fast installation till fastighetens elnät. Inkoppling och service av
elektriska komponenter får enligt lag endast utföras av behörig elektriker. För att undvika att barn manövrerar
textilgardinen rekommenderas att manöverdosan placeras oåtkomligt för barn. Undvik att använda textilgardinen
om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablar. För detaljerad beskrivning om koppling av motorer och
automatiska strykningar hänvisas till lamellgardinsmotorns bruksanvisning.

Vid fönsterputsning
För att underlätta fönsterputsning kan man flytta alla lamellerna ur vägen. På manöversidan av lamellgardinen finns
ett enkelt lås i listen mellan ändskyddet och den första lamellen. Tryck detta lås uppåt och flytta undan lamellerna.
När man har putsat färdigt är det bara att snäppa tillbaka lamellpaketet.

Transportveck
Veck, eller rynkor i väven som tillkommit under transport, kommer att försvinna när lamellerna hängt på plats efter
några dagar.

