MONTERINGSGUIDE
LAMELLGARDINER
Montage av lamellgardinens fästen
Fästena kommer med två olika monteringsmöjligheter.

Takmontage

Vägg-/karmmontage

Använd hålet i fästets ovandel för att
montera fästet mot fönsternischens
överstycke (eller "tak").

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

7.5cm

Om du väljer fästen för takmontage, se till att montera de minst 7,5 cm framför
antingen fönsterkarmen eller eventuella hinder såsom fönsterventiler eller
handtag. Det ger det utrymme som krävs för att lamellerna ska kunna vridas.
Observera att de yttre fästena bör monteras
ungefär 5 cm från gardinens ändar.

5cm

5cm

Övriga fästen kan placeras jämnt fördelat
mellan de yttre fästena.

Montage av lamellgardinen
Takmontage

Placera skenans främre kant mot fästets främre
del.
Lyft skenans bakre del och tryck försiktigt
uppåt för att låsa fast skenans baksida i fästet.

Vägg-/karmmontage

Placera skenans bakkant i fästets bakre krok.
Lyft skenans främre del så att skenan blir rak
och skruva därefter fast skruven i fästets
främre del, så att skenan stannar där den ska.
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Kedjespännare

Din lamellgardin från Tuiss är tillverkad helt i enlighet med senaste
säkerhetsstandard. Den levereras med en kedjespännare för kedja och lina,
för ditt barns säkerhet.
Placera både linan och kulkedjan i den P-formade klämman och fäst den mot
väggen eller fönsterkarmen (om du fäster den rakt på väggen eller karmen
sett framifrån så kommer kedjan och linan att bilda formen av en åtta, vilket är
helt i sin ordning och inte påverkar manövreringen av din lamellgardin).
Observera att kedjespännaren (den P-formade klämman) måste monteras.
Linan och kedjan måste hållas spända för att de inte ska hänga slappt från
skenan när lamellgardinen är öppet läge.

Observera att kedjespännaren (den P-formade klämman) måste monteras.
Linan och kedjan måste hållas spända för att de inte ska hänga slappt från
skenan när lamellgardinen är öppet läge.
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Upphängning av lamellerna
SPECIALTIPS

Innan lamellerna hakas i skenan,
använd kulkedjan till att vrida
krokarna så att samtliga är vridna
åt samma håll. Det gör det
mycket smidigare att haka i
lamellerna och säkerställer
samtidigt att de inte krockar när
du väl använder lamellgardinen.

SPECIALTIPS

Säkerställ att ingen av
krokarna är riktade åt ett
annat håll än övriga.
Om så skulle vara fallet så är det enkelt att justera det. Du drar helt enkelt i
kulkedjan och fortsätter att dra. Oroa dig inte för motståndet och det
skrapande ljud som du lär uppleva. Det är helt normalt för denna procedur.
Till slut ska samtliga krokar ha återgått till samma riktning och kedjan
kommer att kunna löpa friktionsfritt.

Haka i lamellerna i skenan.

För in tyngden i fickan i lamellens
nederkant.

Klicka fast den stabiliserande kedjan i
tyngderna, så att en kedja hänger längs
med lamellernas baksida och en annan
hänger längs med lamellernas framsida.
Eventuella överflödiga klämmor kan
kapas av. Knipsa bara av kedjan vid den
sista klämman som är fäst vid en tyngd.

