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2. Montera vridstången på wiren och markera
dess plats vid vridstångens lagerring. Skruva
fast stånghållaren vid markeringen. Skruva
därefter fast linsamlaren ca 10 cm under 
vrid- stången.

OBS! Linsamlaren skall monteras så att 
linfästet befinner sig minst 150 cm från 

golvet! 

MONTERINGSANVISNING 
OBJEKTPERSIENN 

Leveransomfattning 

1 x kassett med lameller 
1 x vridstång 
1 x (vrid)stånghållare 
1 x linsamlare
2 x magneter inkl. skruv 
1 x barnsäkerhetskit: 1 x delbar linklocka (monterad på draglinan) 

1. Öppna upp täcklocken på persiennen och se till så att linor och wire ligger rätt i
beslaget. Håll upp persiennen mot fönsterbågens övre del och skruva dit 2 skruvar i re-
spektive beslag. Var noggrann så att persiennen monteras rakt. Stäng plastlocken.

På persienner bredare än 1300 mm medföljer ett extra beslag som monteras centrerat på överlisten. 
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VARNING 
Små barn kan strypas av  
dragsnören, kedjor, band  
och rep som används till solskydd ef-
tersom de kan linda dessa runt halsen. 
Placera snören, band mm. utom räckhåll 
för små barn för att förhindra att de stryps 
eller trasslar in sig. Placera barn-och 
spjälsängar utom räckhåll för snören eller 
markisband etc. Knyt inte ihop snörena. 
Se till att snörena inte tvinnar och knyt 
inte en ögla. Installera och använd med-
följande säkerhetsanordningar i enlighet 
med installationsanvisningar på dessa för 
att minska risken för en olycka.  

I enlighet med EN 13120.

4. Montera medföljande magneter i bågens nedre del ca 3 cm in från gavel på underlist.
Provdrag persiennen.

Persiennen är nu färdigmonterad! 

LYCKA TILL med dina persienner! 

Barnsäkerhet: Läs varningstext och 
använd medföljande säkerhetsanord-
ningar i enlighet med anvisningar. 
Draglinan skall viras/ hängas runt 
stång/ linhållaren när den inte används! 
Linklockan som sitter i draglinan är del- 
bar och delas vid belastning. 

Viktigt! Tejpen har den rätta häft- för-
mågan efter 24 tim, då den härdat. 

Märk: När persiennen är bredare än 
1300 mm medföljer ett upphängnings-  
beslag som skall skruvas upp i karmen/ 
bågen i centrum på kassetten. 

OBS! Levereras olika längd på vrid-
stängerna skall dessa anpassas till de 
levererade persiennernas höjd. 
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