
   Montering Tak / Nisje [R1]
- Produktet må ikke skades når man benytter skarp kniv til å åpne pakken!
- Monterings skruer: Benytt en str-2 skrutrekker (POZIDRIVE) eller benytt en elektrisk drill med svakest styrke.
- Demontering: Benytt en fl at skrutrekker med bredde maks 6 mm .
- Benytt kun orginale skruer som følger med, dette for å motvirke funksjonsfeil pga store skruhoder.
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Ignorer dette steget dersom du har bestilt et BB20-produkt som er 
120cm eller smalere! Ditt produkt vil være ferdig tilpasset dine mål. 
Dersom ditt produkt overstiger 120cm i bredde vil et strammeverktøy 
medfølge. Før verktøyet inn på skinnen på den siden du vil stramme 
snoren. Skyv hardt til høyre/venstre for å stramme/slakke den.

 Stramming og slakking av snorene
 5

 Demontering

BB24-produkter av en bred art vil bli 
levert med to håndtak på hver profil 
fremfor kun ett.
Dersom ditt produkt leveres med to 
håndtak skal du holde i begge disse 
når solskjermingen bemannes. 

[R1]

Solskjerming AS

Solskjerming AS Side 1/2 



   Montering vegg / vindusramme [F1]
- Produktet må ikke skades når man benytter skarp kniv til å åpne pakken!
- Monterings skruer: Benytt en str-2 skrutrekker (POZIDRIVE) eller benytt en elektrisk drill med svakest

styrke
- Demontering: Benytt en fl at skrutrekker med bredde maks 6 mm .
- Benytt kun orginale skruer som følger med, dette for å motvirke funksjonsfeil pga store skruhoder.
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 Betjening

Ignorer dette steget dersom du har bestilt et BB20-produkt som er 
120cm eller smalere! Ditt produkt vil være ferdig tilpasset dine mål. 
Dersom ditt produkt overstiger 120cm i bredde vil et strammeverktøy 
medfølge. Før verktøyet inn på skinnen på den siden du vil stramme 
snoren. Skyv hardt til høyre/venstre for å stramme/slakke den.

 Stramming og slakking av snorene
 5

BB24-produkter av en bred art vil bli 
levert med to håndtak på hver profil 
fremfor kun ett.
Dersom ditt produkt leveres med to 
håndtak skal du holde i begge disse 
når solskjermingen bemannes. 

[R1]

Solskjerming AS

Solskjerming AS Side 2/2 




