
Montage av gardinens fästen

Montage av gardinen
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Fästena kommer med två olika monteringsmöjligheter.

5cm5cm De yttre fästena bör monteras ungefär 
5 cm från gardinens ändar. Övriga 
fästen kan placeras jämnt fördelat 
mellan de yttre fästena.

Takmontage

Använd hålet i fästets ovandel för att 
montera fästet mot fönsternischens 

överstycke (eller "tak").

Vägg-/karmmontage

Använd de två hålen i fästets bakstycke 
för att skruva fast fästet mot väggen eller 

fönsterkarmen.

Placera 
överlistens 
främre kant 
mot den främre 
delen av fästet.

Tryck överlistens 
baksida uppåt för 
att låsa fast den 
mot fästets bakre 
del. 



Ser din plisségardin ut att vara för kort när du väl har monterat den? 
Oroa dig inte. Ibland tar det ett litet tag för plisséerna att komma till sin 
rätt och "mjukas upp". Låt gardinen vara nedhissad i ungefär 24 timmar. 
Därefter bör du märka att gardinen snabbt får sin rätta form. Har du inte 
tid eller lust att vänta? I så fall kan du ge gardinen lite hjälp på traven 
genom att hissa gardinen hela vägen ned och därefter stryka gardinen 
uppifrån och ned med hjälp av dina händer. Se bara till att händerna är 
rena innan du sätter igång. Försök inte att justera gardinens linor.

Det är enkelt att underhålla och rengöra din gardin. Håll den fri från 
damm med hjälp av borstmunstycket till din dammsugare och städa 
bort eventuella märken och fläckar med hjälp av en lätt fuktad trasa eller 
svamp. Se till att inte blöta ner tyget, eftersom att det kan få 
plisséerna att tappa formen.

För att ta loss gardinen från fästena så gör du enligt följande: För in en 
spårskruvmejsel (eller en "platt" skruvmejsel) i den metallflik som sticker 
ut från överlistens nederkant. Bänd den därefter försiktigt bakåt, 
samtidigt som du lutar överlistens baksida nedåt. Upprepa detta med 
fortsatt försiktighet för respektive fäste för att lossa överlisten.
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