
Kära kund,
Med denna motordrivna plisségardin har du valt 

ett innovativt och bekvämt system av hög kvalitet som nns 
med ärrkontroll och kontakter/tryckknappar, utifrån dina önskemål.

Var god läs denna manual noga innan produkten monteras
Elektriska installationer i 230V får enligt lag bara

 ut utföras av auktoriserad elinstallatör. 
Felaktig montering kan leda till olyckor. 

Ändringar på produkten får bara göras efter avtal med tillverkaren.
Håll ärrkontrollen utom räckhåll för barn!

Montering - Drift - Skötsel
Modell
X300, M300

Fler upplysningar kan fås hos leverantören.

Motorsystemet kräver inget underhåll.

Motorn får bara kopplas till en 
säkerhetsströmförsörjning med 
extra låg spänning.

Montering av produkter i 230V-serien får bara ut-
föras av auktoriserade installatörer

Varning

Elektrisk montering

Klamrad

SOMFY trådlös
mottagarmodul
DC RTS

trådlös 
ärrkontroll

trådlös
ärrkontroll
med timer

Strömförsörjning

Strömförsörjning

1-kanals ärrkontroll

4-kanals ärrkontroll

Radiomottagare

Exempel på anslutning
Enkelstyrning med trådlös väggdrift eller ärrkontroll.

Vippbrytare

Transformer med uttag

AC/DC-adapter med uttag.

230V / 24V / 0,5 A

Enkelstyrning med kontakt och transformer med uttag.

Klamrad

Kontakt med 
integrerad strömkälla

Strömförsörjning

Strömförsörjning

Strömförsörjning

Exempel på anslutning
Enkelstyrning med kontakt med integrerad strömkälla.



Våra tygkvaliteter har ett antistatiskt ytskikt som är damm- 
och smutsavvisande.

Att borsta med en mjuk borste då och då brukar räcka. 
OBS: Vid städning av själva fönstret får vatten och frätande 
rengöringsmedel inte komma i kontakt med tyget, vid mo-
tordrivna system får inte motorns delar komma i kontakt 
med vatten, basiska lösningar eller syra.

Viktigt! Kedjedrift kräver inget underhåll och får inte smör-
jas med olja.

Skötsel

Spännskruv Insexnyckel

Änden av wire

1. Håll i wire-änden med antingen handen eller en tång.
2. Lossa spännskruven lätt (vrid insexnyckeln motsols)
3. Spänn wiren (antingen för hand eller med en tång)
4. Spänn spännskruven (vrid insexnyckeln medsols)
5. Avslutande spänning sker med hjälp av spännskruven

Vid gardiner med mer än en wire upprepas steg 1 till 5.
OBS: OBS: Alla wires ska spännas enhetligt.

Spänning av wiren sker efter gardinmontering.

Spänna wire på modell X300

Montagekloss

Montagekloss

Monteringsmöjligheter modell X300

Ruta

Se till så att avståndet är minst 100 mm mellan plisségardinen och rutan för 
att se till att det är tillräckligt mycket ventilation. Dessutom bör man tänka 
på ventilationshål. Om luftcirkulationen är dålig kan det leda till värmeacku-
mulering och kondensbildande. Vi påtar oss inget ansvar för skador på tyg 
som sker till följd av vattendroppar eller insektsexkrementer. 

Takmontering

Väggmontering

Väggbeslag
standard

Väggbeslag skjulbart
60-108 mm

Monteringsmöjligheter Modell M300

Monteringspositioner: Vid montering i tak/vägg ska du se 
till så att tyget inte stöter emot fönstret (takfönster eller van-
ligt fönster) när fönstret är öppet.

Montering: Placera prolen i clipsens bakersta kant och tryck prolens 
framkant uppåt (tills den klickar på plats).

Motoröverlist

Montera clipsen 65 mm från änden av översta listen. 
Använd bara ett clips per snöre och/eller borra hål.

Det får inte används försänkta skruvar vid fastgörandet. 
Det rekommenderas att använda DIN 7981 ø 3,9 x 16 mm 
(till trä- och plastfönster).


