Monteringsvejledning for Aluproff liftgardinsystem
SB 3011 & SB 3012 m. velcro
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Monteringsvejledning for Aluproff liftgardinsystem
SB 3011 & SB 3012 m/velcro
VEJLEDNING
Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes.
Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forneden, som vist på tegning. Lommebånd
påsyes med ca. 20 - 25 cm afstand på tværs af gardinet. Bundvægten anbringes i den nederste løbegang og fiberstængerne
kommes i lomme-båndene. Gardinet med velcrobåndet på toppen, påsættes velcroprofilen. Påsæt et snorøje ca. 5 cm inde
på profilen i begge ender, samt for hver ca. 30 - 40 cm. Påsæt snorlåsen på ydersiden af yderste snorøje, i højre eller venstre
side. Påsy bundklipsen (art. 3022) forneden med samme afstand som snorøjerne. Nu kan snorene monteres. Disse bindes til
bundklipsen (art. 3022) og føres lodret op igennem lommerne på båndet til snorøjet, og vandret gennem de andre snorøjer
og ned gennem låsen, mellem stålhjulet og den glatte plastside. Før til sidst snorene gennem kvasten og slå en knude på
snorene, således at alle snorene er lige lange. Herved sikres et vandret optræk.

Instruktion til 3022

Montering af snorvikler 1454

Den første snorvikler skal monteres
minimum 150 cm fra gulvet, og der skal
være minimum 10 cm imellem de to
snorviklere.
VIGTIGT!
Børn kan blive kvalt hvis dette
sikkerhedsprodukt ikke bliver installeret.
Anvend altid dette sikkerhedsprodukt
for at holde snore og kæder uden for
børns rækkevidde.

Instruktion til 3215
Vigtigt! Når snorsamleren
bruges med 2 - 4 snore,
skal der én snor igennem
begge de to runde huller.
Når snorsamleren bruges
med 5 eller 6 snore, skal
der én snor igennem
begge de to runde huller,
samt 1- 2 snore igennem
de ovale huller
ler
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