Asennuspintoja

Monterings punkter

Kuva 1A

Syvenykseen asennus

Nichmontage

Kuva 1B

Seinään asennus

Väggmontage

Kuva 1C

Kattoon asennus

Takmontage

KAVENNUS- JA ASENNUSOHJE

KAPNING- OCH MONTERINGSINSTURKTION

Kuva 2

Syvennykseen asennus mitta X = kannakeiden väli
(Ennen kannakeiden asennusta suunnittele kumalta puolen haluat kaihdinta käyttää, ketjumekanismiin sopiva kannake ko. puolelle)

Vid nischmontage mått X = mellan beslag
(Innan montering av beslagen, bestäm på vilken sida ni vill ha reglaget, beslag till kedjemekanism på passande sida)

Kuva 3

Rullaverhon putkenmitta = 1,2cm lyhyempi kuin mitta X

Rullgardins rörmått = 1,2cm kortare än måttet X

Kuva 4

Rullaverhon kankaan leveys piirrä kankaalle sama leveys kuin X

Rullgardins vävmått markera samma mått till väven som för X

Kuva 5

Rullaverhon todellinen kankaanleveys = X -1,7cm
Mitoita haluttu leveys verhon koko matkalta ja merkitse kevyesti kynällä
Poista alalista verhokujasta vetämällä
Leikkaa saksilla tai mattopuukolla ylimääräinen verholeveys pois (tarkasti merkkien mukaisesti)

Rullgardins riktiga vävbredd = X - 1,7cm
Måtta önskad bredd på hela gardinen och markera lätt med penna.
Dra bort underlisten från kanalen.
Klipp bort överbliven gardinbredd med saxen eller med mattkniv (noga efter markeringen)

Kuva 6

Kavenna alalista rautasahalla noin 0,5cm kapeammaksi kuin kangas

Kapa underlisten med bågfil ca 0,5cm smalare än väven.

Kuva 7

Asenna ketjumekanismi putkeen painamalla (huomioi kummalle puolelle olet asentanut ketjumekanismille sopivan kananakkeen)
Putken toiseen päähän piikkkipää painamalla

Tryck i kedjemekanismen i röret (observera vilken sida ni har monterat beslagen för kedjemekanismen)
Tryck i pluggen med pigg på rörets andra sida.

Kuva 8

Asenna kaihdin kannakkeille ensin ketjumekanismin puoleinen pää

Sätt fast rullgardinen på beslagen med kedjemekanism sidan först.

Kuva 9

Tämän jälkeen kaihtimen piikkipään puoli (kuvan mukaan seinän puolelta painamalla koloon)

Sätt fast rullgardinens piggsida genom att trycka in i avfasningen från väggsidan (enligt bild)

Kuva 10

Asenna piikkipuolen kannakkeesen lukitusosa, joka estää verhon irtoamisen kannakkeilta

Sätt i låset på piggsidans beslag, som hindrar att rullgardinen lossnar från beslagen

Kuvat 11, 13

On osia joilla voidaan rajoittaa haluttaessa verhon yläkorkeutta sekä alakorkeutta

Det finns delar som vid önskemål begränsar gardinens höjd uppåt och neråt.

Kuva 12

Turvaosan asennus kuulaketjuun
Turvaosa, jolla poistat löysyyden kuulaketjusta, joka löysänä vapaasti roikkuessa voi koitua vaaraksi lapsille

Montera kedjan i säkerhetsanordningen spänt.
Löst och fritt hängande kedja kan vara fara för barn.
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