Brugervejledning for persienneruder
Tillykke med deres nye persienneprodukt. En rude med integreret persienne er et produkt med mange fordele,
som De vil få glæde af i mange år.
Denne brugervejledning giver svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende brugen af persienneruder.
Ved at følge disse enkle retningslinjer, sikres at produktet ikke lider overlast.

Generelt
Når en persienne integreres i en rude, vil persienneafskærmningen bevirke, at temperaturen stiger yderligere
mellem glaslagene. Idealcombi anvender derfor, som hovedregel, hærdet glas i persienneruderne, for at undgå
spændingsbrug. Ved brug af andet end hærdet glas, øges risikoen for spændingsbrud. Det er i disse tilfælde
vigtigt, at man sikrer en ensartet afskærmning af hele rudens areal, og derved opnår en jævn opvarmning af
glasset, da en ujævnt opvarmet rude kan medføre termiske spændinger i glasset.
Lad altid en fagmand udføre tilslutning af persienneruden inklusive tilbehør, og benyt kun originalt Screenline
tilbehør. Defekter, der skyldes fejlagtig tilslutning, er ikke dækket af Idealcombi’s garanti.
Vertikalt monterede persienneruder må kun betjenes, når de hænger lodret og ikke når vinduet er åbnet.
Gående, horisontalt svingende rammer (f.eks. topstyret) må max. vippe 15 grader fra lodret, når persiennen er i
sænket stilling.
Afskærmning
Funktioner
Brugervejledning
Lamel
Hæv, sænk & vip er mest
Kør aldrig lamellerne helt op i længere tid, da sammenpakkede
almindeligt. Er funktionen
lameller kan klistre sammen ved høje temperaturer.
begrænset til vip, er det
ofte en følge af rudens
bredde- og højdeforhold,
eller rudens samlede areal.
Plisségardin
Udelukkende hæv & sænk
Rullegardin
Udelukkende hæv & sænk

Betjening
Brug af persienneruder med snoretræk:
Vær altid placeret lige ud for det sted, hvor
persiennen skal betjenes. Undgå ryk i
snoren, brug rolige jævne bevægelser.

Brug af persienneruder med Motor:
Motoren er dimensioneret til den enkelte persiennemodel, og kan
ikke lide overlast, med en korrekt dimensioneret strømforsyning,
samt en behovsdesignet motorstyring.
Der er mange muligheder for styring. Sæt dem derfor, før brug,
grundigt ind i, hvordan dine persiennefunktioner kan og skal
aktiveres.

Rengøring
Udvendigt monterede persiennedele rengøres skånsomt med let fugtig, ren klud.
Lad persiennens afskærmningsmateriale være sammenpakket ved glasrengøring.
Vedligehold
Produktet kræver ikke brugervedligehold.
Sikkerhed
Ved manuel betjening er magneterne konstrueret med en automatisk faldsikring, men pga. kvælningsrisiko må
børn ikke komme i kontakt med snoreløkken.
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