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Monteringsvejledning fo Aluproff liftgardinsystem
SB 9900 med kædetræk og fiberstænger

Monteringsvejledning for Aluproff liftgardinsystem
SB 9900 med kædetræk og fiberstænger
VEJLEDNING
VIGTIGT: Liftbåndene trækkes så langt ud af båndhusene som muligt, og alt overskydende bånd, udover
liftsystemets højde + 15 cm, klippes bort. Nederst på liftsystemet ved løbegangen påsyes de små ringe,
så de sidder lige under båndhusene. Liftbåndene trækkes lodret ned gennem lommer i lommebåndene til
ringene, som de fastgøres til.
Før de afkortede fiberstænger ind i lommebåndene og ilæg bundvægten i løbegangen. Den tilpassede
sekskantstang føres gennem kædehuset og båndhusene. Monter en C-clip på hver side af kædehuset for
at fastholde det. Monter beslagene i loft eller på væg og påmonter profilen.
Betjening: Træk kæden i én retning for at sænke liftsystemet, og i den modsatte retning for at hæve det
igen.

Montering af snorlås 1518

Brug af art. 3909 og 3021

1.Før et lille stykke snor
gennem snorlåsen og
lommen i lommebåndet.

2. Bind snorenderne
sammen i en fast knude.

4.Før snoren igennem
lommebåndet og
snorlåsen.

5. Justér snoren, som
normalt, gennem
snorlåsen indtil alle snore
sidder lige. Snoren vil
løsnes fra snorlåsen, hvis
der påføres tryk.

3.Klip overskydende snor
af.

Bemærk: Sikkerhedssnorlåsen vil
sørge for at snor, frigjort fra
gardinets bundliste, vil passere
igennem alle lommebånd, hele
vejen op ad gardinet.

VEJLEDNING
SYNING:
Klip stoffet til i den ønskede størrelse (inkl. tillæg til sidesøm). 2 cm sidesøm syes. Velcrobåndet påsyes øverst på stoffet. Sy en 2,5
cm bred løbegang forneden på stoffet med 3 cm åbning til ilægning af bundvægten. Lommebåndet syes vandret i baner med en
afstand af 20 - 25 cm. Vær opmærksom på, at lommebåndene i venstre side begynder med en lomme, så liftbåndene kan løbe
ensartet lodret igennem.
MONTERING:
Læg stoffet med bagsiden opad på en plan overflade, og pres den afkortede velcroprofil ned på velcrobåndet. Monter dernæst
båndhusene på profilen med en afstand af 30 - 40 cm, og sørg for, at der er mindst 8 cm fri i begge ender af profilen. Monter
kædehuset på profilen i den ønskede betjeningsside.
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