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Model: C-IHC

TIL GARDINSTANG
TIL IHC

BRUGSANVISNING

ODSIF

Levetid for batterier

Tekniske data ................................................................................................................. 7
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Maks. gardintyngde

Batterier

Nedtagning og bortskaffelse ........................................................................................ 6

Kontaktadresse .............................................................................................................. 8

Display

Brug ................................................................................................................................ 6
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2,5 kg pr. meter

Ingen batterier

Ingen

Ingen

Standard 70 mm eller iht. kundens angivelse
Standard 70 mm eller iht. kundens angivelse

Længde vægbeslag
Længde loftbeslag

Opsætning ...................................................................................................................... 5

Industrilak hvid 9010
Ø36 mm

Finish

Materiale - gardinstang Aluminium
Materiale - beslag
Jern

Tekniske data

TEKNISKE DATA

Stangdiameter

Oversigt over gardinstangen ........................................................................................ 4
Oversigt over gardinstangen ........................................................................................... 4
Billede af beslag og skruer .............................................................................................. 4

Sikkerhed ....................................................................................................................... 3

Indledning ...................................................................................................................... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE
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Gardinstængerne nedtages i modsatte rækkefølge af opsætningen. Løsn stopskruerne
på væg-/loftbeslag. Tag stangen ned. Skru skruerne ud af beslagene og tag dem ned.
Hvis gardinstangen skal kasseres, skal den kasseres i henhold til gældende regler på
genbrugsstation.

NEDTAGNING OG BORTSKAFFELSE

Denne gardinstang installeres iht. medleverde diagram for IHC-tilslutning og bruges
sammen med kundens eget IHC-system.

BRUG

3

ODSIF yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl. Vores erstatningsansvar
kan ikke overstige fakturaprisen på de mangelfulde varer. I intet tilfælde er ODSIF
ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

GARANTI OG PRODUKTANSVAR

Denne gardinstang leveres med strømforsyning, og udgør ikke nogen fare for forbrugeren, hvis den anvendes iht. til denne brugsanvisning. Overhold endvidere alle de
sikkerhedshenvisninger, der er angivet med PAS PÅ i denne brugsansvisning. Undladelse af dette kan forårsage beskadigelse af gardinstangen.

SIKKERHED

VI HÅBER AT DIN IHCGARDINSTANG VIL BRINGE DIG
GLÆDE I HVERDAGEN!

Tillykke med din nye HC-gardinstang fra ODSIF. Læs denne brugsanvisning før du
begynder at bruge gardinstangen for at få det bedst mulige udbytte af stangen. De
næste afsnit giver et overblik over gardinstangen og dens tilbehør, anvisning for opsætning og nedtagning af stangen.

INDLEDNING

Figur 2

Glidere
Endestykke

Tilslutning for
strømforsyning
Vægbeslag

Ledninger til IHC
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Figur 3

Billede af vinkelbeslag til loftmontering

Selve gardinstangen

Vægbeslag

Billede af beslag og skruer

Figur 1

Endestykke

Oversigt over IHC-gardinstangen

OVERSIGT OVER GARDINSTANGEN
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7. Gardinstangen kan også monteres i loftet - i dette tilfælde vil der medfølge vinklede
beslag (figur 3) til montering i loftet.Skruen skrues nedefra op i loftet og gardinstangen sættes ind på spidsen af beslaget som på vægbeslaget.

PAS PÅ:
HIV IKKE MANUELT I GARDINET - DET KAN ØDELÆGGE
MEKANISMEN INDE I STANGEN.

6. Tilslut strømforsyningen i i hullet bag på stangen. Tilslut til alm. stikkontakt
(220V). Tilslut IHC iht. medleverede diagram.

5. Nu kan gardinerne hænges på. Gardinstangen er beregnet for gardiner med
rynkebånd og almindelige gardinhægter, der passer til standardglidere.

4. Hæng forsigtigt stangen op på vægbeslagene. Skru de små stopskruer fast i hullerne
oven på beslaget, så gardinstangen holdes fastspændt.

3. Gardinstangen leveres inklusive de antal glidere, der som standard bruges til den
pågældende stangs længde - dvs. 1 glider pr. 5 cm. Der kan nemt tilføjes eller
fjernes glidere ved at løsne endeglideren. Som regel er der medleveret ekstra glidere.

2. Kom skruen ind i røret på beslaget og skru dernæst beslaget fast i væggen vha. en
skruetrækker, der passer til de medleverede skruer.

1. Udmål og markér på væggen, hvor vægbeslagene skal sættes op. Ved beton- eller
gipsvæg udbores huller til ragpluks. Brug ragpluks, der er egnet til den væg, hvor
beslagene skal opsættes. De medleverede ragpluks er for betonvæg.

Pak gardinstangen ud af emballagen og kontrollér at alle disse dele er med: 1 gardinstang, 2/3 vægbeslag, 2/3 stopskruer for beslag, 2/3 ragpluks og 2/3 skruer samt
strømforsyning.

OPSÆTNING

