Samme boring og plassering av spennvinkler. Men opphengsbeslaget (må) plasseres 3mm
fra toppen på vindusramme og sideveis, så de forborede hullene i den ekstruderte
dekkassen treffer opphengsbeslaget, figur 7a og 7b.
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8. Montering av LS i ekstrudert (formpresset) dekkasse

Monteringsanvisning for

LS 50 MM UTVENDIG PERSIENNE

Persiennen leveres komplett med delepose og vendestav.
Kan monteres både på verandadører og vinduer.
Nødvendig verktøy:
Drill og bor 6.5mm og 10,5mm. Trekkere pz2, tx10 og flat 2,5mm. Avbitertang, platesaks og
popnagletang.
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1. Montering av LS med knekt dekkasse
Ved åpningsbare toppsving-vinduer kan persiennen monteres fra innsiden, ved å vippe vindusrammen rundt i vaskeposisjon.
Monter opphengsbeslagene i overkant på vindus-rammens topp. De plasseres sideveis rett innenfor utskjæring for wire og snor på toppkasse (15mm inn på lysåpning). Ved utenpåliggende
sprosser, bygges disse ut. Monter så spennvinkler i bunn av vindusramme (forbor hull til skruer),
med en senter avstand på lamellengde minus 30mm, figur1.

Plasser persiennen inn i opphengsbeslagene og lås fast persiennen med skruene (4x42mm), se
figur 4a. Prøv snoren forsiktig, så du er sikker på at den løper fritt i plaststrømpen. Fest wiren til
spennvinkelen med tilhørende wirelås med litt fjærspenn, se figur 4b. Monter snorkappe med
medfølgende panhodeskruer (3x16mm), se figur 5.
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2. Boring/montering
NB! Vær nøye med og se etter hvor langt glasset går i rammen før boring.
Benytt snorgjennomføringen (med plastrør) for å merke opp riktig plassering av hullene for drift på
innsiden av ramme. De består av 2 stk parallelle hull med senteravstand 11mm, med en skrå vinkel
opp mot toppkassens utskjæring. (Mellom senter og bunn på opphengsbeslaget) Forbor hullene
fra innsiden med 6.5mm bor, før hovedboret på 10,5mm. Benytt samme 10.5 mm bor og ”fres”
ut mellom hullene, slik at det blir et avlangt spor, figur 2a og 2b.
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Sett fast vendestaven til wiren med å skyve plasthylsen på staven over koblingen. Klem fast låsegaffel til sekskant nederst på vendestav og merk av høydeposisjon til denne på ramme. Skru så
fast lasegaffelen og snorlås med senkeskrue 3x16mm. Tre Snorene gjennom snorklokken og knyt
snorene i ønsket lengde, når persiennen er i nedre stilling, se figur 5.

3. Knekking av dekkasse
Dekkassen knekkes inn i enden som vist på figur 6a og festes til opphengsbeslagene med popnagler, se figur 6b. NB! Mål bredden i innvendig karm så dekkassen går klar når vinduet vippes
rundt.
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Tilpass lengden på plaststrømpen for snorer, slik at den går litt innenfor toppkassens utskjæring.
Tre så plaststrømpen ut gjennom hullet, nederst i rammen. Trekk snorene fra persiennen
gjennom plaststrømpen og tre samtidig vendewiren gjennom hullet i karmen (øverst) og metallplaten på snor gjennomføringen, se figur 3.
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