
Kära kund,
Denna plisségardin är specialtillverkad efter mått. 

Alla material är av hög kvalitet i en elegant design med perfekt funktion.

Var god läs denna vägledning noggrant innan produkten monteras

Montering av yrkeskunnig rekommenderas. 
Felaktig montering kan leda till olyckor. 

ÄÄndringar på produkten får bara göras efter avtal med tillverkaren.

Monteringsskruvar medföljer ej. Använd alltid skruvar 
eller dymlingar som passar till fönstrets karaktär eller som är beräknade till 
vägg- och takmaterial, där produkten monteras och har tillräcklig styrka.

Klick
Bottenfäste

Handtagslist

Skötsel
Våra tygkvaliteter är ett antistatiskt ytskikt som är damm- och smutsav-
visande.

Att borsta med en mjuk borste då och då brukar räcka. OBS: Vid städning av 
själva fönstret får vatten och frätande rengöringsmedel inte komma i kon-
takt med tyget, vid motordrivna system får inte motorns delar komma i 
kontakt med vatten, basiska lösningar eller syra.

Montering – Drift – Skötsel
Modell V415

Drift

Utspända plisségardiner styrs via handtaget.

Fastlåsning
Klicka fast handtagslisten på bottenbeslaget.

Justeringsmöjlighet max +/- 20 mm

OBS: Ändring av snörspänningen ska var 
enhetlig och får bara utföras av fackman.
När man har kollat så att plisségardinen
 fungerar som den ska, kan man klippa av 
snörändarna som blir över.

Hjälp vid felaktig måttagning
Om plisségardinen inte stannar kvar i önskad 
position eller om det är svårt att dra den upp 
och ned, kan äderspänningen justeras 
med hjälp av det tunna snöret upptill.

Justering av snörspänningen
I plisségardinens sida nns en lite tjockare 
lina/snöre som används till utspänning. 
Om detta snöre, efter montering inte är tillräckligt 
spänt, kan det justeras så här:
Det tjockare snöret går i den bakersta kanalen i 
de nedersta botde nedersta bottenbeslagen. För att spänna 
snöret lossar du den lilla skruven som är synlig 
framifrån, snöret dras åt och skruven skruvas åt.

OBS: Ändring av snörspänningen ska vara enhetlig.
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