
Användning: 
Rullgardinen får aldrig rullas ut mer än till produktens beställningshöjd. Det måste alltid finnas minst ett 
varv kvar på rullen när gardinen är i sitt nedersta läge. Detta för att tejpen som håller väven inte ska lossna 
från röret. Om tejpen lossnar från röret, klassas detta inte som reklamation med garanti, utan klassas som 
användarfel. 

Rengöring: 
Listen bör rengöras minst en gång vartannat år för bästa finish med dammborste eller mjuk trasa och 
ljummet vatten eller dammsugare med mjuk borste vid rengöringen. Damma regelbundet väven men för 
en mer grundlig rengöring kan väven dammsugas försiktigt med en mjuk borste. Fläckar tas bort med en 
fuktig svamp och ett milt rengöringsmedel. Det är viktigt att gardinen får torka i helt neddraget läge.  

Rengöring av fönster:  
Vid fönstertvätt är gardinen tack vare sina snabbfästen enkel att ta ner och hänga upp igen. 

Varning för fall:  
Vid underhåll eller reparation av textilgardin finns risk för fall från t.ex. 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 p.g.a. ökad olycksrisk.  

Varning lättantändligt:  
All väv och lina kan ta eld om man inte är försiktig. Placera inte väv i närheten av öppen eld eller i direkt 
kontakt med föremål och anordningar som ger hög värme, såsom t ex elektriska element, ugnar, öppna 
spisar, glödlampor, etc.  

Motoriserade textilgardiner med 230V motorer– inkoppling och service:  
Motoriserade textilgardiner 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 textilgardinen rekommenderas att manöverdosan placeras oåtkomligt för barn. Undvik att 
använda textilgardinen om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablar. För detaljerad 
beskrivning om koppling av motorer och automatiska styrningar hänvisas till textilautomatikens 
bruksanvisning. 

VARNING 

• Små barn kan strypas av draglinor, kedjor, band och snören som används till

gardiner och persienner eftersom de kan linda dessa runt halsen.

• Placera linor, band m.m. utom räckhåll för små barn så att de inte stryps eller

trasslar in sig.

• Placera barn- och spjälsängar på avstånd från linor, markisband etc.

• Knyt inte ihop linorna.

• Se till att linorna inte tvinnar sig och bildar en ögla.

• Installera och använd de medföljande säkerhetsanordningarna i enlighet med installationsanvisningarna

på dessa, för att minska risken för en olycka. I enlighet med EN 13120
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