
Aluminiumpersienn

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING



Aluminiumpersienn
Ljus & Comfort
Installation - Manövrering - Rengöring

2

• Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden.
• Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa
• Stäng persiennen och damma.

1 Montering av frihängande persienn

Monteringsbeslagen kan monteras 
på väggen eller i taket. Var noga 
med att persiennen monteras våg-
rätt, använd gärna ett vattenpass

Var försiktig vid handhavandet då 
det finns en risk att skära sig på 
listkanterna.

Monteringsbeslag tak/vägg Monteringsbeslag tak

Montera beslagen i en linje och lika 
långt in från ytterkanterna. Högsta 
tillåtna avstånd mellan beslagen är 
70 cm.

Beslagen kan inte monteras över 
stegbanden/lagerbocken.

Max 70 cm

Börja med att lossa linorna, som är lindade runt persiennen.

Haka fast persiennens överlist i monteringsbeslaget och lås fast genom att trycka in 
vridarmen. Genom att åter öppna vridarmen med en skruvmejsel kan persiennen lätt 
monteras ned.
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2 Montering av mellanglaspersienn

Fortsättning på nästa sida.

Lamellerna i persiennen kan vinklas med hjälp av den vridstång som levereras med persien-
nen. Vridstången hakas fast i öglan på vridväxeln.

När persiennen skall hissas upp eller ned bör lamellerna vara i horisontellt läge. Både 
vridning av lameller och upp/nedhissning sker enklast vid en vinkel av 45 grader på 
vridstång och linor.

Man håller alltså vridstången eller linan mot sig.

Vid vinkling av lamellerna, sluta vrida när det tar stopp. Vid fortsatt vridning kan 
växel/vridstång skadas.

Borra två hål, ca 10 och 20 mm från 
fönsterbågens underkant, snett 
uppåt och inåt mot persiennen. 
Använd borr med ø7.0 mm. Akta 
glaskanten.
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Öppna fönsterrutan och stäm ur 
en kanal. Väldigt viktigt att akta 
glasrutan.
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• Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden.
• Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa

Stäng persiennen och damma.
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 Vrid fast upphängningskroken i 
upphängningsbygeln i persiennen.

Träd linorna genom det undre hålet 
och wiren genom det övre hålet  i 
fönsterbågen.

Spika fast persiennen i fönsterbå-
gen i det avlånga hålet på upp-
hängningskroken. Justera persien-
nen i höjdled och kontrollera att 
fönstret kan stängas. Lås upphäng-
ningen genom att spika i de runda 
hålen. Träd linorna genom spiralen 
och vajern genom hålet i snörleda-
ren och spika fast denna på fönster-
bågen, stäng fönstret.

Fäst vridstången på vajern. Markera 
stånghållarens plats (vid niten på 
stången) och skruva fast den.

Montera linknapen ca 100 mm un-
der vridstången. Provdrag persien-
nen och kontrollera funktionen.

Stånghållare

Linknap Linknap

Upphängningskrok

VridstångSnörledare
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3 Drift- och underhållsinstruktioner persienner

Rengöring : 
Persiennen är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Persiennen 
utsätts dock för damm och smuts och bör rengöras minst en gång vartannat år för bästa finish. 
Använd dammborste eller mjuk trasa och ljummet vatten. Det går också att använda en 
dammsugare med mjuk borste vid rengöringen. Vid fönstertvätt är persiennen tack vare sina 
snabbfästen enkel att ta ner och hänga upp igen. 

Varning för fall: 
Vid underhåll eller reparation av persienn finns risk för fall från tex. stege. Säkerställ att stegen står 
stadigt på underlaget. Använd lämpliga arbetsskor och studera stegens bruksanvisning för att 
minimera olycksrisken. Iakttag största försiktighet vid arbete på hög höjd pga. ökad olycksrisk. 

Varning för hängande linor: 
Linor (loopar) som inte har delbara linknoppar skall aldrig finnas i en höjd som barn eller husdjur 
kan nå. Det är då möjligt att de kan få linorna kring halsen. För att undvika att barn når 
persiennlinan rekommenderas att linorna placeras på en sådan höjd att de ej kan nås av barn eller 
husdjur. 

Varning för skarpa listkanter: 
Man skall hantera persiennen försiktigt och gärna använda tunna lämpliga arbetshandskar 
eftersom listkanterna kan vara vassa.  

För motoriserade persienner – inkoppling och service: 
Motoriserade persienner skall anslutas med fast installation till fastighetens elnät. Inkoppling och 
service av elektriska komponenter får enligt lag endast utföras av behörig elektriker. För att undvika 
att barn manövrerar persiennen rekommenderas att manöverdon placeras oåtkomligt för barn. 
Undvik att använda solskyddet om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablage. För 
detaljerad beskrivning om koppling av motorer och automatiska styrningar hänvisas till 
persiennmotorns bruk anvisning. 
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