Tips for kobling: Merk akslingen med
en tusj på den siden som splinten sitter i,
på lagerbukken, dette for at det skal bli
lettere og koble persiennene i lik høyde.
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Kobling: Ved fler persienner på en sveiv/
motor må disse kobles sammen med et
kobling som tres utvendig på akslingen i
persiennen, en rett kobling for rett vegg
og leddet kobling for hjørner (karnapp
vindu)
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Motordrift:
Radiostyring for persienner: Receiveren
monteres normalt på baksiden av toppkassen med strips, så denne blir liggende
beskyttet under dekkassen. Denne er utstyrt med Hirschmann plugg, for direkte
tilkobling på motor. Figur 7.

For motordrift og programmering se
egen vedlagt anvisning.
Dekkasse: Monteres over persiennen
enten ved å skrus i vegg eller med
popnagler til braketten.

Monteringsanvisning for

50 MM UTVENDIG PERSIENNE
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Knekking av dekkasse
Dekkassen knekkes inn i enden som vist
på figur 8a og 8b og poppes fast på opphengs/dekkasse braketten eller skrus fast
i bakkant/vegg der dette er mulig.

;x

8a

8b
Persiennen leveres komplett og grunnjustert (ved motordrift). Delepose inngår i leversansen (alle braketter skal
benyttes)
En persienne kan monteres av en person, men ved store persienner anbefales det to ved montering.
For å unngå skjevbelastning på trekkbåndene er det viktig å bruke rettesnor på opphengs-braketter.
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Start med og montere sammen opphengsbraketten som består av 2 deler,
veggbrakett og dekkassebrakket. Ved
bruk av 100mm opphengsbrakett, må
veggbraketten settes ved siden av, grunnet plass. Ved bruk av 120mm dekkassebrakett og større monteres veggbraketten inn i dekkassebraketten, med
medfølgende maskinskrue. Se figur 1a
og 1b.
Merk opp høydemålet til veggbrakettene
etter høyde på persienne og høyde på
dekkasse (Kontroller kasse med lysåpning vindu). Plasser opphengsbrakettene
sideveis slik at de ikke kommer i konflikt
med motor og lagerbukker i toppkanal.
Opphengsbrakettene plasseres så nær
lagerbukker som mulig. Ved bredder der
det kommer flere braketter, plasseres de
andre symmetrisk og etter en rettesnor
eller vater. NB!Husk at de må ligge vannrett! Se figur 2a og 2b.

Kapp sveivakslingen til riktig lengde og
tre den på plass i snekka. Skru så
sveiven fast innvendig med skruer
tilpasset ditt underlag og monter sveivklypen med skruer over håndtaket figur
5c.
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Persiennen monteres opp i brakettene og
låses fast ved og vri rundt nedre del av
braketten. Se figur 3a og 3b.
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Betjening ved sveiv:
Ta sveiven ut av sveivklypen og bøy håndtaket på sveiven 90° i de to nederste ledd. Hold så sveiven litt ut fra veggen og beveg
lamellene ved å dreie sveiven i ønsket retning. Etter bruk skal sveiven alltid settes tilbake i klypen.
Stopp sveivingen hvis du kjenner mer enn normal motstand i persiennebevegelsen. Motstanden man kjenner er
subjektiv, imidlertid er kraften som kreves maksimalt 40N (ca. 4 kg.)

Runddragdrift:
For boring av hull. Mål fra lysåpning
utvendig på vindu til senter på rundragbremsen. Se fig 6a og 6b. Mål så i fra
lysåpning inne og merk av tilsvarende
avstand. Høydenivå til hullet velges ut i
fra en vinkel på ca 30 grader. Husk å ta
hensyn til hindringer (f.eks vannbrett,
vindusskodder etc.) Monter så snorgjennomføringsplaten utvendig. Trekk
inn snoren og innvendig trinse
monteres se figur 6c og 6d. Monter
innvendig snorklype i ønsket høyde.
Beveg lamellene ved å trekke snoren i
ønsket retning.
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Monter så spennvinkler i bunn av persiennen (forbor hull til skruer), med en
senter avstand på lamell-lengde minus
30mm. Plastkopp, fjær, wirelås settes
på wiren og monteres på ønsket nivå i
spennvinkelen figur 4. Ved bruk av lang
spennvinkel benyttes kun en stramme
skrue.
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Drift:
For boring av sveivdrift. Mål fra lysåpning utvendig på vindu til senter hull
sveivaksel på snekke. Se figur 5a. Mål
så i fra lysåpning inne og merk av tilsvarende avstand. Høydenivå til hullet velges ut i fra valgt sveivvinkel. Ved 45gr
sveiv borres det i ca. 45 grader oppover
og ved 90gr sveiv borres det vinkelrett,
Se figur 5b. Snekka kan løsnes på de
2 skruene under på toppkassen og vris
mot det borede hullet, om nødvendig.
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Forts.

