INSTALLATIONSANVISNING

ROULETT
Aluminiumpersienn

!

• Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden.
• Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa.
Stäng persiennen och damma.

Montering av frihängande persienn

1
Monteringsbeslagen kan monteras på väggen eller i taket. Var noga
med att persiennen monteras vågrätt, använd gärna ett vattenpass.
Var försiktig vid handhavandet då det ﬁnns en risk att skära sig på
listkanterna.

Monteringsbeslag tak/vägg

Monteringsbeslag tak

2
Montera beslagen i en linje och lika långt in från ytterkanterna.
Högsta tillåtna avstånd mellan beslagen är 70 cm.
Beslagen kan inte monteras över stegbanden/lagerbocken.

3
Börja med att lossa linorna, som är lindade runt persiennen.
Haka fast persiennens överlist i monteringsbeslaget och lås fast
genom att trycka in vridarmen.
Genom att åter öppna vridarmen med en skruvmejsel kan
persiennen lätt monteras ned.

Max 70 cm

4
Lamellerna i persiennen kan vinklas med hjälp av den vridstång som levereras med persiennen.
Vridstången hakas fast i öglan på vridväxeln.

5
När persiennen skall hissas upp eller ned bör lamellerna vara i horisontellt
läge. Både vridning av lameller och upp/nedhissning sker enklast vid en
vinkel av 45 grader på vridstång och linor.
Man håller alltså vridstången eller linan mot sig.
Vid vinkling av lamellerna, sluta vrida när det tar stopp. Vid fortsatt vridning kan växel/vridstång skadas.

Montering av mellanglaspersienn
1
Borra två hål, ca 10 och 20 mm från fönsterbågens underkant, snett uppåt
och inåt mot persiennen. Använd borr med ø7.0 mm. Akta glaskanten.

2
Öppna fönsterrutan och stäm ur en kanal. Väldigt viktigt att akta glasrutan.

3
Vrid fast upphängningskroken i upphängningsbygeln i persiennen.

4
Träd linorna genom det undre hålet och wiren genom det övre hålet
i fönsterbågen.
Spika fast persiennen i fönsterbågen i det avlånga hålet på upphängningskroken. Justera persiennen i höjdled och kontrollera att fönstret kan
stängas. Lås upphängningen genom att spika i de runda hålen.
Träd linorna genom spiralen och vajern genom hålet i snörledaren
och spika fast denna på fönsterbågen, stäng fönstret.

Upphängningskrok

Stånghållare

Fäst vridstången på vajern. Markera stånghållarens plats (vid niten
på stången) och skruva fast den.
Montera linknapen ca 100 mm under vridstången.
Provdrag persiennen och kontrollera funktionen.

Snörledare

Vridstång

Linknap

Linknap
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