MONTERINGSGUIDE
HISSGARDINER
Montage av gardinens fästen
Fästena kommer med två olika monteringsmöjligheter.

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.

5cm

5cm

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

Montage av gardinen
Placera överlistens främre kant mot den främre delen
av fästet.
Tryck överlistens baksida uppåt för att låsa fast den mot
fästets bakre del.

För att lossa gardinen från fästet efter montage, tryck försiktigt på
gardinens överlist för att få den att lösgöra den från fästets främre del. Vrid
samtidigt överlistens baksida nedåt, för att lösgöra den från fästets bakre
del.

MONTERINGSGUIDE
HISSGARDINER
Hissgardinens manövrering

Hissa
ned

Dra den främre delen av kedjan nedåt för att hissa ned gardinen
och dra den bakre delen av kedjan nedåt för att hissa upp
gardinen.

Hissa
upp

SPECIALTIPS
Om du vid något tillfälle upptäcker att gardinen hänger åt ena sidan
så är det mycket möjligt att det beror på en enkel förväxling av
draglinorna, på så vis att de troligen har dragits åt fel håll vid upp- eller
nedhissning, vilket kan medföra att de hissas upp ojämnt. För att lösa
detta så drar du den främre delen av kedjan nedåt för att helt hissa
ned gardinen. Därefter fortsätter du att dra i kedjan till dess att
gardinen hissas hela vägen upp. När du gör detta bör gardinen rätta
till sig per automatik och du kan sedan förhindra att samma sak
händer igen genom att se till att alltid dra kedjan i rätt riktning.

Barnsäkerhet

Hissgardinens kedjespännare måste
placeras på maximalt avstånd ifrån
dragmekanismen, för att förhindra att
kedjan blir slapp och bildar öglor.
Placera kedjespännaren på väggen
eller karmen och använd en penna för
att göra markeringar för skruvhålen.
Fäst kedjespännaren på väggen eller
karmen med hjälp av medföljande
skruvar.

