Lamellskinne med trekkstang
Instruksjon for oppheng og tilpassing av lamellskinne,
og festing av lameller.
Skinne

Metallskinne av høy kvalitet, som
enkelt kan kuttes til ønsket bredde.

Pakken med lamellskinne
inneholder:
- Lamellskinne med trekkstang
- Festebraketter
- Skruer og plugger
- Unbrakonøkkel

Veiledning for oppmåling:

Montering av skinnen

1. Monter skinnen med brakettene
som følger med. Trekkstangen kan
være enten på høyre eller venstre side
2. Ved montering på gipsvegg, bruk
egnede gipsplugger.
3. Brakettene fordeles jevnt og må
ikke festes mer enn 150 mm fra hver
ende.

Montering i tak/vinduskarm

Avgjør om lamellskinnen skal
monteres på utsiden eller innsiden
av vinduskarmen. Ved montering
på innsiden av vinduskarmen – mål
bredden i vinduskarmen der lamellskinnen skal monteres – trekk fra
10 mm på hver side – da får du
lengden på lamellskinnen.

1. Monter braketten direkte i
tak/vinduskarmen (fig. 3).

Les disse instruksjonene nøye
før kapping av skinnen.

1. Plasser toppen av skinnen mot
klipsfestene og klikk på plass.

1. La plastdekslene i hver ende av
skinnen sitte på når du måler.

2. Mål fra siden med trekkstangen og
marker ønsket lengde på skinnen og
punktet der skinnen skal kuttes.
3. Fjern låseringen (hvit C-ring) på
innvendig styrestang (på motsatt side
av trekkstangen) ved hjelp av unbrakonøkkelen. Fjern så plastdekselet
som sitter på enden.
4. Hvis målepunktet er mer enn
halvparten av avstanden mellom to
glidere skal påfølgende glider også
beholdes (fig. 1 og 2).
5. Kutt skinnen og innvendig
styringsstang nøyaktig like mye.
Trekk overflødige glidere av
styringsstangen.
6. Sett plastdekselet tilbake på plass
og skru fast med låseringen.
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Montering på vegg

1. Monter braketten til vinkelfestet
med skruer og muttere som vist
(fig.4), og skru fast på vegg.

Feste skinne

2. For fjerning av skinnen; Trykk
tappen på klipsene forsiktig oppover
med en skrutrekker slik at skinnen
løsner.

Feste lamellene

1. Mål ønsket lengde ved å brette
toppen av en lamell over plastpinnen
og skyv på lamellhengeren. Sjekk at
lamellen er brettet på samme side
som lommen i bunnen. (fig 5).
2. Fest lamellhengeren på glideren
på skinnen. Plasser bunnvektene i
lommene i bunn av lamellen.
3. Hvis justering er nødvendig, fjern
lamellen fra hengeren og juster opp
eller ned på lengden.
4. Når du er fornøyd med lengden,
bruk en skarp saks og klipp av
overskuddslengden.
5. Gjenta prosessen for de resterende
lamellene.
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