MONTERINGSANVISNING
Lindhs lamellgardiner
OBS! Läs monteringsanvisning innan montage sker.
Skruva upp takclipset/väggfästen och lägg skenan i clipsets bakkant. Tryck därefter upp framkanten i
clipset så att skenan klickar i fästet.
Montera lamellerna i skenans glid genom att trycka galgen upp i gliden tills det klickar i läge.
OBS! Montera lamellerna i öppet läge (motsatt riktning som skenan).
Skjut in bottenvikterna i fickan på lamellerna. OBS! Fästöglan skall vara uppåt.
Montera slutligen bottenkedjan genom att trycka kedjans clips i bottenviktens fästögla.
Om lamellerna inte står i samma läge, kan detta justeras genom att stänga lamellerna med kulkedjan
och därefter fortsätta att dra i kedjan, då gliden skall kugga över tills alla är i samma läge.
Lamellerna dras alltid ihop och isär i öppet läge.
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Tak samt väggmontage

Lamellen trycks upp i
glidet tills det klickar.

Viktens fästögla uppåt
och bottenkedjans clips
trycks fast.

Reglage lina för transport och kulkedja för
vinkling av lameller.

Den maximala tillåtna manövreringslängden enligt EN 13120 redovisas nedan.
Ändlös lina: Minsta avstånd mellan golv och linans slut skall vara 150 cm.
Kulkedja med delbar koppling: Minsta avstånd mellan golv och kulkedjans slut skall vara 60 cm. Minsta
nedhäng på kulkedjan är 90 cm för att lamellen skall rotera i 180 grader.

VARNING

Små barn kan strypas av öglor i de draglinor, kedjor, band och inre linor som används för att manövrera produkten. De kan även vira linor runt halsen. Håll linor
utom räckhåll för små barn för att undvika att de stryps eller trasslar in sig. Flytta
bort sängar, barnsängar och möbler från solskyddens linor. Knyt inte ihop linor. Se
till att linorna inte trasslar ihop sig och bildar en ögla. Montera och använd bifogade
säkerhetsanordningar i enlighet med installationsanvisningarna för dessa anordningar för att minska risken för sådana olyckshändelser.
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