
Skötsel
Våra tygkvaliteter har ett antistatiskt ytskikt som är damm- och smutsav-
visande.

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 motordrivna system får inte motorns 
delar komma i kontakt med vatten, basiska lösningar eller syra.

Vevarmsutrusning

Vev

Motordrivet handtag

Drift
Drift modell x500
Plisségardiner med vevarmsutrustning kan styras med 
manuell vev eller motordrivet handtag.
Sätt fast vevarmen/det motordrivna handtaget på 
vevarmsutrustningen.

Gardinhandtag
Manövreringsstång

Drift modell X400
Handtaget till steglös drift av plisségardinen 
med wirestyrning till vågrät montering, 
t.ex. takfönster. Kan levereras med avtagbar 
manövreringsstång till högt sittande fönster.
Sätt fast manövreringsstången på 
gagardinhandtaget.

Snördrift/manövreringssnöre

Drift
Drift modell X100 m .

Plisségardinen dras ned och upp 
genom att dra i snöret.

Wirespännare
Insexnyckel

Wireände

1. Sätt fast änden av wiren med ngrarna eller med hjälp av en tång.
2. Lossa skruven lätt (vrid insexnyckeln motsols)
3. Spänn wiren (antingen för hand eller med en tång)
4. Spänn spännskruven (vrid insexnyckel 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.

Spänna wiren
Den slutliga spänningen av wiren görs när plisségardinen 
har monterats.

Kära kund,
Denna plisségardin är specialtillverkad efter mått.
 Alla material är av hög kvalitet i en elegant design 

med perfekt funktion.

Var god läs denna vägledning noggrant 
innan produkten monteras

MMontering av yrkeskunnig rekommenderas. 
Felaktig montering kan leda till olyckor. 

Ändringar på produkten får bara göras efter avtal med tillverkaren.

Monteringsskruvar medföljer inte. Använd alltid skruvar
 eller dymlingar som passar till fönstrets karaktär eller som är 

beräknade till vägg- och takmaterial, där 
produkten monteras och har tillräcklig styrka.

Justera snörlängd och kulkedjor av säkerhetsorsaker, 
så att de är utom barns räckhåll. Flytta vaggor, sängar och 
andra möbler i säkert avstånd från produkten. 
Använd klämmor, krokar eller annat för att hindra tillgång 
till löst hängande snören.



Översta listen

Snörfast

Montagekloss

Ruda

Motor-/kedjedriftöverlist

Standardöverlist


