25mm Aluminiumpersienner
MONTERINGSANVISNINGAR

VAD DU HAR

STEG 1

STEG 2

LISTA PÅ DELARNA FÖR
25MM
ALUMINIUMPERSIENNER

PÅ VÄGG

Persiennen ska
monteras på minst
1500mm höjd från
golvet.

Beslag

Om persiennen ska monteras
utanför fönstret, se till att
mått C är detsamma. Följ
instruktionerna för VÄGG
(FACE FIXING). För att beräkna
C=(A-B)/2.

NISCHMONTERING
Säkerhetsanordning

TAKMONTERA (TOP FIX)
beslagen upptill eller
VÄGGMONTERA (FACE FIX) på
fönsterramen.
(A) PERSIENNENS BREDD

(B) TAKMONTERA (TOP FIX)

2 skruvar per beslag
4 skruvar till holddownbeslag
2 skruvar till
säkerhetsanordning
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Beslagen ska placeras ca 50 mm
från överlistens ändar och om fler
än 2 beslag medföljer ska det extra
beslaget monteras på lika avstånd
längs persiennen. Du ska se till
att de inte påverkar överlistens
inre komponenter. Håll beslagen
på plats och markera var hålen
ska vara. Sätt fast beslagen med
skruvarna som medföljer. Se till att
fastsättningsmetoden är lämplig för
väggen/ytan där du ska sätta fast
beslagen.

Vridstång

VERKTYG SOM BEHÖVS

Måttband 		

Mät och markera avståndet mellan
väggen och beslagets baksida, och
ta hänsyn till eventuella utstickande
föremål som t.ex. handtag. Beslagen
ska placeras ca 50 mm från
överlistens ändar och om fler än
2 beslag medföljer ska det extra
beslaget monteras på lika avstånd
längs persiennen. Du ska se till
att de inte påverkar överlistens
inre komponenter. Håll beslagen
på plats och markera var hålen
ska vara. Sätt fast beslagen med
skruvarna som medföljer. Se till att
fastsättningsmetoden är lämplig för
väggen/ytan där du ska sätta fast
beslagen.

VÄGGMONTERING
(FACE FIXING)

Holddownbeslag

Skruvmejsel

TAKMONTERING
(TOP FIXING)

Borr

Penna

Barn kan strypas
om ingen
säkerhetsanordning
har monterats.
Använd alltid en
säkerhetsanordning
för att hålla draglinor
och kedjor utom
räckhåll för barn.

STEG 3

STEG 4

ATT MONTERA
PERSIENNEN

HOLDDOWNBESLAG
(VALFRITT)

SÄKERHETSANORDNING

Öppna den vridbara armen och
mata in överlisten i beslaget
enligt bilden och lås sedan den
vridbara armen.

Holddownbeslag: Använd två
små skruvar och skruva fast
beslaget i ramen eller i väggen.
Snäpp fast beslagets stiftändar
i hålet i underlistens ände.

Linknap för säkerhet Linknapen ska monteras så
nära överlisten som möjligt
och på ett avstånd som inte
underskrider 1500 mm från
golvet.
Linan måste samlas i
linknapen när persiennen inte
används.
Använd tabellen nedan för
att avgöra det rätta avståndet
mellan knaparna för att samla
linorna när persiennen är helt
uppdragen.

Persiennens
fallhöjd

*Avstånd mellan
linknapar (från
mitten till mitten)

1-1000mm

100mm

1001-2000mm

150mm

2001-3000mm

300mm
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Placera linknapen i önskat läge
på väggen och markera med
en penna var hålen ska vara.
(Notera: Baserat på en lina upp
till 2,8 mm så kan totalt 17 mm
samlas.)

*Avstånd
mellan
linknapar

Markera hålens läge och borra
därefter hål.

SÄKERHETSLINKNOPP
Använd skruvarna som
medföljer till att fästa linknapen
i väggen.

Linknoppen är förmonterad på
draglinorna så att när linorna
utsätts för en horisontell
belastning, så går linknoppen
isär och hindrar att eventuella
farliga öglor uppstår.

Om linknoppen dras isär:
Lös upp och tvinna linorna.
För 2 linor: Pressa samman
linknoppen tills det att den är
helt stängd.
För 3 linor: Placera den lösa
linan i öppningen i den ena
halvan av linknoppen och
pressa samman linknoppen
tills det att den är helt stängd.

Vira linorna runt linknapen i
en 8.
När linorna är helt samlade,
se till att de är säkra så att när
man drar i en lina ingen extra
lina släpps ut.

Om du tvivlar på att linknoppen
är ordentligt fastsatt kan du
testa den genom att placera
din arm mellan linorna och
trycka nedåt. Linknoppen ska
då gå isär med minsta möjliga
kraft. Om detta inte sker ska
du knyta samman linorna så
att de är utom räckhåll för
barn och kontakta en ansedd
persiennsfirma för att reparera
persiennen.
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LINSAMLARE (VALFRITT)
Linsamlaren är förmonterad på draglinorna så att
när linorna i linsamlaren utsätts för en horisontell
belastning, så går linsamlaren isär och hindrar att
eventuella farliga öglor uppstår.

Om linsamlaren dras isär:
Lös upp och tvinna linorna.
För 2 linor: Pressa samman linsamlaren tills det att
den är helt stängd.
För 3 linor: Placera den lösa linan i öppningen i
den ena halvan av linsamlaren och pressa samman
linsamlaren tills det att den är helt stängd.
För 4 linor: Placera en av de lösa linorna i
öppningen i den ena halvan av linsamlaren och
resten av linorna i öppningen i den andra halvan och
pressa samman linsamlaren tills det att den är helt
stängd.
Om du tvivlar på att linsamlaren är ordentligt fastsatt
kan du testa den genom att placera din arm mellan
linorna och trycka nedåt. Linsamlaren ska då gå isär
med minsta möjliga kraft. Om detta inte sker ska du
knyta samman linorna så att de är utom räckhåll för
barn och kontakta en ansedd persiennsfirma för att
reparera persiennen.
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LÄS INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN

BRUKSANVISNING
Att vinkla persiennen: Vrid på vridstången för att
vinkla lamellerna i endera riktningen.

UNDERHÅLL
Produkten kräver inget underhåll, men vi
rekommenderar ändå en regelbunden visuell
kontroll, för att försäkra att inga delar har skadats,
vilket kan påverka användningen och/eller utgöra en
säkerhetsrisk.
Om underhåll krävs rekommenderar vi att detta
utförs omedelbart av en ansedd persiennfirma.

child
safe
Persiennlamellerna skall alltid vara i ett horisontellt
läge innan du drar upp/släpper ner för att förlänga
persiennens livslängd.
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Att släppa ner persiennen: För draglinan mot
mitten av persiennen och dra försiktigt neråt tills det
att låset släpper.
Att dra upp persiennen: Dra draglinan neråt tills
persiennen når önskad höjd.
Att låsa linorna: Dra draglinan mot utsidan av
persiennen och släpp. Draglinan låses automatiskt.

VARNING
Små barn kan strypas av öglor bildade av draglinor, kedjor, band och inre snören som används för
att manövrera produkten.
För att undvika att barn stryps eller trasslar in sig ska linorna hållas
utom räckhåll för små barn. De kan även råka vira linorna runt halsen.
Flytta sängar, barnsängar och andra möbler bort från persiennens/
rullgardinens linor.
Knyt inte ihop linorna. Se till att linorna inte trasslar ihop sig och bildar en
ögla.

