
Rengöring av stativet
Stativet är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Stativet utsätts dock för smuts och 
föroreningar vilket bör rengöras minst en gång per år för bästa finish. Använd mjuk trasa och ljummet vatten. Använd 
inte högtryckstvätt eftersom det kan skada väven och ev. elektrisk utrustning. 

Rengöring av väv
Ta bort enklare fläckar med mjuk borste. Kvarvarande smuts kan sedan tvättas bort med en enkel mild tvållösning (t 
ex: Bliw) och ljummet vatten. (Obs! Ej maskintvätt) Använd inte Yes diskmedel eller Såpa. 
För svårare fläckar och mögel - tvätta med en lösning som innehåller 1 kopp (240 ml) blekmedel (undvik medel med 
peroxider) och 1/4 kopp (60 ml) mild tvål utspädd med 4 liter vatten. Skölj därefter noggrant för att få bort alla 
tvålrester. Låt sedan tyget torka utomhus. 

Byte av väv
Stativet har en längre livslängd än vad vävarna har och därför finns möjligheten att byta vävarna. Kontakta din 
återförsäljare för mer information om ny väv. 

Gränslägen
Om gränslägen behöver ändras, hänvisar vi till bruksanvisning om motorn som medföljer produkten. Eller kontakta din 
återförsäljare. 

Användning
StyRa® Screen S620 används som utvändigt solskydd på fönster. Produkten regleras med motor alternativt manuellt
bandreglage. Motorerna är inställda av installatören med gränslägen uppe och nere och regleras med fjärrkontroll, 
tryckknapp eller automatik. Kontakta din återförsäljare vid ev. driftstörningar. Manuellt bandreglage borras oftast in 
genom yttervägg/karm och regleras inifrån. Bandet ska alltid regleras i rät vinkel mot bandlåset, annars riskeras att 
bandet fransar sig. Vid ev, skador på dragbandet kontaktas fackman för utbyte av band. 

VARNING!
Vi rekommenderar alltid att en fackman installerar/monterar produkten. Vid byte av väv eller om en service skulle 
krävas rekommenderar vi alltid att en fackman utför arbetet. Kontakta därför din återförsäljare som levererat 
produkten. 
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