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Püstlamellkardina paigaldamine

Komplektsus

1.

2.

3.

4.

1. Seina- või laekinnitusklambrid
2. Mehhanism
3. Kardina lamellid
4. Alaraskused
5. Sidekett
6. Riputuskonksud
7. Kinnitusklambri lukusti
8. Juhtnöör
9. Kinnituskruvid
10. Tüüblid

Jaota komplektis olevad kinnitused (1)
(kinnitamiseks lakke on laekinnitusklamber,
millele seinale kinnitusel lisanduvad seina-
kronsteinid) võrdsete vahedega püstlamelli
mehhanismi (2) kogu pikkusele nii, et mõle-
mas otsas ei jääks kronstein otsast kaugemale
kui 10 cm.

Märgista lakke (seinale) eelpool tehtud jaot-
usele vastavalt kronsteinide kinnituse kohad
arvestades asjaolu, et kardina lamellidele

jääks pööramiseks ja liikumiseks piisavalt vaba
ruumi. Kinnita kronsteinid märgitud kohtadesse.

Laekronsteini paigaldamisel on soovitav kinnitusklambri
lukusti (7) (klambri pikendus, mis võimaldab sellele
vajutamisega vabastada mehhanismi klambrist) paigaldada
suunaga mehhanismi taha.

Eemalda pakkelint ja kinnita mehhanism kinnitusklambrite külge.

Enne lamellide (3) paigaldamisele asumist pööra lamelli riputuskonksud (6) alul
ühte piirasendisse, seejärel teise ning sea nad lõpuks keskasendisse nii, et riputus-
konksus olev pilu oleks risti mehhanismiga. Vajuta lamellid kinnituskonksude
külge jälgides, et lamellikangaste tagasipööratud otsad jääksid kõik ühele poole.
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5.

6.

Püstlamellkardina kasutamine

Püstlamellkardina hooldamine

Garantii

Kontrolli mehhanismi toimimist (lamellide keeramiseks tõmba kuulketi ühest
harust, lamellide liigutamiseks tõmba juhtnööri ühest harust).

Paigalda lamelli raskused (4) taskutesse. Kinnita lamellide sidekett (5) raskuste
külge alul ühele poole kardinat jälgides seejuures, et ühtki lamelli ei jääks vahele.
Lõika kett katki lamellkardina avanemise kohast. Seejärel kinnita järelejäänud kett
lamellide raskuste külge teisele poole lamellkardinat.

Lamellide sulgemiseks ja avamiseks kasutatakse juhtnööri (8). Lamellide pööra-
miseks ümber vertikaaltelje tuleb kasutada kuulketti. Lamelle ei tohi kunagi
külgsuunas lahti tõmmata, ilma et lamellid oleks eelnevalt avatud positsioonis. Selline
toiming kahjustab lamellkardina siini.

Normaalmõõtmetega kardina kasutamisel kodu või büroo tingimustes ei vaja kardina
mehhanism erilist hooldust väga pika aja jooksul. Kergelt määrdunud või tolmunud
kangast võib puhastada niiske lapiga vältides samal ajal materjali kortsumist.
Plastiklamellide puhastamisel võib kasutada ka pesuvahendit.

Püstlamellkardinate garantiiaeg on 1 aasta.
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