Montering

Oppheng av skinne

Lamellgardinen monteres med brakettene som er lagt ved.

Plasser topplisten i bakenden
av klipsene og trykk fronten
av topplisten oppover (til du
hører klikk).

Viktig: Ikke bor / lag hull i skinnen.
Beregn posisjonene for brakettene.
Minimum avstand fra veggen: A = 1/2 lamellbredde + 10mm
+ X (X = avstand fra veggen til evt. objekter som stikker ut,
for eksempel panelovn, vindu, dørhåndtak).

Oppsett av kjede
1.

Sett inn loddene i lommene på lamellene.

Ved demontering, trykk
tappen på klipsene oppover,
slik at topplisten løsner.

Vær oppmerksom på 10mm avstand fra evt objekter som
stikker ut fra veggen, (eks panelovn, vindu, dørhåndtak).
Monter første og siste brakett ca 10 cm fra endene av
skinnen, fordel resten av brakettene mellom disse.

Oppheng av lamellene
Lamellomme

Takmontering

1.

Brakett (tak)
Skinne
Lamellvogn

2.

Flytt lamellvognene sammen (se ill.)
ved å dra i snoren. Vend vognene (med
kulekjedet) slik at de står i 90° vinkel
på skinnen.
Sett lamellene inn i lamellvognene, dytt
forsiktig oppover til du hører klikk.

Lodd

2.

Fest kjedeklipsene på hvert lodd, begynn på baksiden.

Brakett (tak)

Uønsket mønster
For å unngå uønsket mønster/struktur i lamellen, er
det anbefalt at lamellene settes opp i en tilfeldig
rekkefølge (Gjelder ikke Type 9, skrå).

Veggmontering

Kjedeklips
Kjede

Demontere lamell
Beveg lamellen til en liten vinkel (1) og dra
forsiktig nedover (2).
Viktig! Kontrollèr at alle lamellene er festet korrekt til kjedet.
3.

Brakett (vegg)

Klipp av kjedet etter siste lamell. Gjenta prosedyren på
motsatt side.

Betjening

Vedlikehold

Installasjon—Betjening—Vedlikehold
Lamellgardin

Vende/Tilte lamellene
Lamellen vendes/tiltes ved å dra i kulekjedet.
Justere lamellene
Hvis enkelte lameller er ute av stilling, vend/snu lamellene
med kulekjedet helt fram og tilbake.

Skinnesystemet er vedlikeholdsfritt.

Vedlikeholdsinformasjon lamell

Åpne og lukke lamellgardinen
Juster lamellene (med kulekjedet) slik at de står i 90° vinkel
på skinnen (se illustrasjon). Dra i snoren for å åpne eller
lukke gardinen.
NB! Skinnesystemet
kan skades hvis
lamellene ikke står i
90° vinkel ved åpning
og lukking.

Viktig informasjon
Frigjør lamellene, for enklere vindusvask.
For å gjøre det enklere å vaske vindu, er det
mulig å løsne lamellene, slik at alle lamellene
kan skyves til side.
Kjør alle lamellene sammen til en pakke.
Trykk på tappen som sitter i skinnen mellom
Tapp
den første lamellen og enden av sporet. Lamellene
løsner, slik at du nå kan skyve de til siden. Har du Type 3
(med pakke på begge sider), kan du gjøre det samme på
begge sider.
Ujevnheter i lameller.
Eventuelle (tekstil avhengig) bretter i stoffet forårsaket av
transport/produksjon forsvinner etter at lamellene har
hengt oppe i noen dager.

Vasking av lameller (gjelder Trevira CS)
Ta ut lodd og kjede av lamellene. Rull lamellene
løst sammen (max 10 samtidig) og legg de i ett
vaskenett for vask i vaskemaskin. Vaskes på finvask
30° C, uten sentrifuge. Kan Strykes på nivå 1.
VITKIG: IKKE SENTRIFUGER LAMELLENE!

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

Etter vasking, heng lamellene opp igjen mens de
fortsatt er fuktige. Sett på plass loddene og kjedene.

Vennligst les denne instruksjonen
nøye før installasjon

Vedlikehold av lameller (se tabell over)
Bruk fjærbørste eller fuktig klut (avhengig av
lamelltype) for vedlikehold av lamellene. Lamellene
kan henge i skinnen mens du børster/fukter de
forsiktig.

Lamellgardinen må installeres av kyndige personell.
Feil installasjon kan resultere i ulykker.
Endringer av gardinen 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.

Med tanke på sikkerhet, pass på at barn ikke
får tak i snorer eller kjeder fra gardinen.

