Montering av klips

Montering

Klipsene skal monteres 50mm fra hver ende av topplisten,
og med en max avstand på 600mm.

Takmontering

Forsenket skrue må ikke brukes.
Anbefalt: 3,5 x 16mm.
(for tre og syntetiske lister)

Klips

Veggmontering
Veggbrakett,
standard

Klips

Montering av snorstrammer
skal monteres i toppen og/eller i bunn.

Festet

se eget ark.

Bruk monteringsmalen (rød)

Finn posisjonen til festet ved å merke
bredden til plissegardinen, ta hensyn til
avstand til kantene. Se under.
Obs! Bredden er lett å finne. Etter
montering av klipsene, senk
plissegardinen helt ned og marker
endene.

Tapp

Standardlist
Feste

Veggbrakett,
stor, 60-108mm

Obs: Det er anbefalt at tappen monteres
frem (mot rommet). Settes den mot vindu
må du ha minimum 7mm åpning til vindu.

Skrue

Plissebredde

Snorstrammer

Oppheng av plisse: Plasser topplisten i bak enden av
klipsene og trykk fronten av topplisten oppover (til du hører
klikk).

Senk (kjør ned) plissegardinen og marker posisjonen på
snorstrammer braketten. Braketten skrues rett i eller på
veggbraketten. Dra snorstrammer braketten over festet.

Obs:

For å forhindre skader på glasset, må
minimum avstand holdes!

Anbefalt:

Transparent tekstil min 3mm ventilasjons
avstand. Sort tekstil min 5mm ventilasjons
avstand (spesiell glass type kan behøve
større avstand, sjekk med leverandør).

Ta av gummistrikkene og løsne snorene inkludert
snorstrammer brakettene.
Snorstrammer
brakett

Gummistrikk
Snor

Ved demontering, trykk tappen på klipsene oppover, slik at
topplisten løsner.
Monteringsposisjoner: Ved tak eller vegg montering, pass
på at det er nok plass for åpning/tilting av vindu.

Skrue
Feste
VeggBrakett

Nedre snorstrammer brakett.

Øvre snorstrammer brakett.

Montering av snorstrammer
Skyv de øvre
snorstrammerne over
festeplaten til de låser.

Ta de nedre
snorstrammere ut av
listen og skyv de over
festet til den låser.

Betjening

Installasjon-Betjening-Vedlikehold
Modell P1600, 1615, 1620

Plisse med faste
snorer betjenes med
finger grep

Låsing
Klikk
betjeningsprofilen
over snorstrammere.

“Click”

Obs
! Justering av avvikende mål .

Ved å løsne skruene kan plisseens
stramming justeres. Mulig justering er
max ± 20 mm
OBS : Justering må være lik og skal
utføres av profesjonelle.
Etter å ha sjekket at plisse fungerer
korrekt, kan de overskytende snor
endene klippes vekk.

P1620

P1600

P1615

Kjære kunde
Denne måltillpassede plisse gardin er produsert spesielt
etter dine ønsker. Topp kvalitets materiell og ett design
som er perfekt i funksjon og eleganse garanterer lang
levetid og dette gir deg stor glede av det kjøpte
produkt .

Vennligst les denne instruksjonen
nøye før installasjon

Vedlikehold
Takket være spesielle produksjonsprosesser, er våre
tekstiler belagt med en antistatisk overflate, og er derfor
motstandsdyktig mot skitt og støv. Regelmessig
børsting med en myk børste eller fjærbørste er
vanligvis nok. Trekk plissegardinen opp jevnlig for å
bevare plisseens levetid.
Ved vask av vinduer og karmer må det sørges for at
ikke vann eller vaskemidler kommer i kontakt med
tekstilet.
Det gis ingen reklamasjon for skader på tekstilet som
skyldes kondens, vaskemidler eller merker etter
insekter.

Plisse må installeres av kyndige personell
Feil installasjon kan resultere i ulykker.
Endringer av plisse må godkjennes av
produsent.
Skruer for installasjon i treverk medfølger.
Ved annen installasjon må skruer og plugger for tak
eller vegg være egnet for materiellet. .

