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BELLEVUEPERSIENN

MONTERINGSANVISNING

150610 Monteringsanvisning Bellevue Persienn

Leveransomfattning

Monteringsbeskrivning

Två sidoskenor med tejp
En kassett med lameller
En vridstång
En stång- / linhållare med tejp
Ett kombibeslag med tejp

1.
Med T-sprit eller jämförlig vätska och torka noga.

2. Tag ena sidoskenan och avlägsna tejpens skyddspapper. Sidoskenan placeras
därefter nedtill på fönsterbågen (karmen) och 3 mm från fönsterglaset enligt bild 1.
Tryck till ordentligt längs med hela skenan för tillfredställande monteringsresultat.
Därefter monteras den andra sidoskenan på motsatta fönsterbågen (karmen). Vid
montering i fasta karmar, tag bort eventuella täckbrickor. Om glaslist eller karm är
fasad (ej vinkelrät mot fönsterglaset), kontakta leverantören.

3. Lägg upp kassetten på ena sidoskenans hyllplan enl. bild 2 och skjut därefter upp
kassettens andra ända parallellt med glasets förbi den andra skenans hyllplan.
Skjut säkerhetsspärren till låst läge enl. bild 3. (Önskas reglering på motsatta sidan
göres omvänd kassettmontering). Kontrollera att draglinorna ej är snodda runt
böjfjädern eller D-axeln i kassetten.

4. Koppla ihop böjfjädern med vridstången. Tejpa fast stång- / linhållaren med
öppningen mot lamellerna ca 5 cm under vridstångens plasthylsa enligt bild 4a.
Lägg in vridstången i sitt rätta läge i stång- / linhållaren. (Om periennen ej kan
regleras enligt bild 4a så lägg ut linor och böjfjäder genom brytbeslag enligt bild 4b.)
OBS! Draglinorna skall ligga i samma uttag som böjflädern.

5. Tryck in vridstångslagringen i vridstångshållaren på kombibeslaget. Avlägsna
skyddspappret på kombibeslaget. Eftersträva en jämn båge på böjfjädern enligt bild
4a och 4b. Tejpa därefter fast kombibeslaget enligt bild 5.

6.

VIKTIGT! Rengör monteringsytorna väl

alltid

PROVA PERSIENNEN! Den är nu färdig att använda!

Allmänt

endast

hänga upp

Märk

OBS!

: Tejpen har den rätta häftförmågan efter 24 timmar, då den härdat.
Stång- / linhållaren är till för att lägga in vridstången i sitt rätta läge och
att draglinorna i när persiennen är i uppdraget läge.

: När persiennen är bredare än 1400 mm medföljer ett upphängnings-
beslag som skall skruvas upp i karmen/bågen i centrum på kassetten.
Vi har slagit en knut på draglinorna vid brytbeslaget för att undvika sned-
dragning av lamellerna.

Levereras olika längd på vridstängerna skall dessa anpassas till de
levererade persiennernas höjd.

Lycka till med din/a BELLEVUEPERSIENN/ER!

Slå i spiket.
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