Montering af foldegardiner
1. Montering af væg / lof tsbeslag
Beslagene monteres påvæggen eller i lof tet med de medfølgende sk ruer (mængden af beslag afhænger af br edden af
foldegardinet). Gardinet er 30-35 cm langt, når det er helt opf oldet. Tag højde f or denne længde , mht. at åbne vinduet ,
når du beslutt er i hvilken højde alu-sk innen skal sidde.
a)

b)

c)

d)

Væg

Loft

KLICK
Tag hensyn til placéringen af træk mekanismen påalu-sk innen ved montering af beslagene!
2. Montering af alu-skinne påbeslag .
Tryk alu-skinnen mod beslagene indtil det klikker. Start med den øv erste del af alu-skinnen og derefter den nederste del
3. Montering af snorholder
Snorholderen er en børnesikring og er valgfri. Montér snorholderen på væggen på samme side som snoren, i en højde så
den er uden for børns rækkevidde. Snoren skal vikles rundt snorholderen, så den ikke hænger løst på væggen (Billede D).

Betjening af foldegardinet
Folde op

Fæstne foldegardinet
i den ønskede højde

Løsne foldegardinet

Folde ned

Gardinet foldes op,
ved at du trækker ned
i snoren.

Foldegardinet fæstnes
ved at du trækker snoren
mod vinduet og langsomt
slipper snoren.

Foldegardinet løsnes ved
at du trækker snoren mod
dig selv og langsomt
slipper snoren.

Foldegardinet foldes ned
ved at du trækker snoren
mod dig selv og langsomt
slipper snoren.

Afmontere foldegardinet
For af afmontere alu-skinnen, tryk på de små plastik tapper på beslagene og træk
den nederste del af alu-skinnen ud først. (se billede E)

e)

Stoffet kan maskinvaskes, men for helt at undgåk rympning anbefaler vi rensning.
Husk at afmontere alu-skinnen, snore og evt. plastikstænger . Ved metalstænger k an
det være nødvendigt at åbne syningen før stængerne kan tages ud.
OBS: Læg mærk e til hvordan snorene er monteret inden afmontering!

OBS!
Risiko for strangulering. Hold snor og kæde uden for børns rækkevidde.
Pakken indeholder små dele og skal derfor også holdes uden for børns
rækkevidde.

