MONTERINGSANVISNING
MELLANGLAS

1.a Montering
Borra två hål, ca 10 och 20 mm från övre fönsterbågens underkant,
snett uppåt och inåt mot persiennen. Använd borr med Ø7,0 mm.

OBS!
Lägsta installationshöjd 150 cm.

1.b
Öppna fönsterrutan och stäm ur en kanal.
Väldigt viktigt att akta glasrutan!

1.c
Träd linorna genom det undre hålet och wiren genom det övre hålet i fönsterbågen.
Spika fast persiennen i fönsterbågen i det avlånga hålet på upphängningskroken. Justera persiennen i höjdled och
kontrollera att fönstret kan stängas. Lås upphängningen genom att spika i de runda hålen. Träd linorna genom
spiralen och vajern genom hålet i snörledaren och spika fast denna på fönsterbågen, stäng fönstret.
Fäst vridstången på vajern. Markera stånghållarens plats (vid niten på stången) och skruva fast den.
Montera linsamlaren enligt instruktionen så nära överlisten som möjligt, dock minst 150 cm över golvet.

2. Manövrering
Lamellerna i persiennen vinklas med hjälp av den vridstång som levereras med persiennen.
När persiennerna ska hissas upp eller ner bör lamellerna vara i horisontellt läge. Vinkling av lameller och
upp/nedhissning sker enklast vid en vinkel av 45 grader på vridstång och linor.
Vid vinkling av lamellerna, sluta vrid när det tar stopp. Vid fortsatt vridning kan växel/vridstång skadas.

Barnsäkerhet
Köpare och användare av solskydd bör vara medvetna om riskerna med löst hängande linor, snoddar samt
ögleformade kedjor och linor – de kan utgöra faror för små barn.
Dessa riktlinjer ska alltid följas:
 Små barn kan strypas av öglor bildade av draglinor, band och inre linor som används för att manövrera
produkten. De kan även råka vira linor runt halsen.
 För att undvika att barn stryps eller trasslar in sig ska linorna hållas utom räckhåll för små barn.
 Flyttasängar, barnsängar och andra möbler bort från solskyddens linor.
 Knyt inte ihop linorna.
 Kontrollera att linor inte trasslar ihop sig och bildar en ögla.
 Installera och använd säkerhetsanordningar enligt installationsanvisningarna på produkterna för att minska
olycksrisken.

