Rengøring
& vedligehold
Liftgardiner

Vedligehold
Overlisten kan rengøres ved hjælp af et mildt rengøringsmiddel.
For at forhindre kraftig aflejring af støv og snavs, så bør man jævnligt anvende
en støvekost eller en støvsuger på laveste sugestyrke.
Hvis gardinet har fået pletter, vil vi anbefale, at du fjerner dem så hurtigt som
muligt med en blød svamp og lunkent vand (max. 30°) og hvis nødvendigt
et ikke-syntetisk flydende vaskemiddel (fx uld vaskemiddel). Vaskeanvisning
findes i gardinets øverste hjørne.
Før rengøring af stoffet, skal det først fjernes fra overlisten. Afhængig af om
rengøringen sker med eller uden liftsnore gøres dette på følgende vis:

Nedtagning - rengøring af stof uden liftsnore:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Sænk gardinet helt
Træk snorene gennem ringene eller løkkerne (12a)
Tag evt. tværgående stivere/stænger og bundlisten ud af stoffet (12b).
Såfremt stivere/stænger har magnet i enden, så noter position og side
hvor magneten sidder. Ved lette stoffer er disse magneter placeret i 		
skiftevis højre og venstre af gardinet. Ved kraftigere/tungere stoffer er
alle magneter placeret i samme side.
Træk stoffet af velcro’en på overlisten (12c).
Følg vaskeanvisningen som er angivet i øverste hjørne af gardinet.
Efter rengøring isættes underliste og tværgående stivere/stænger i 		
oprindelig position. Herefter fastgøres gardinet på overlisten igen
Fastgør snorene ved at trække dem igennem ringe/løkker.
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Nedtagning - rengøring af stof med liftsnore

Sænk gardinet helt – der må ikke være mere liftsnor tilbage på
konusserne i overlisten.
Tag evt. tværgående stivere/stænger og bundlisten ud af stoffet (13a).
Såfremt stivere/stænger har magnet i enden, så notér position og side
hvor magneten sidder. Ved lette stoffer er disse magneter placeret i 		
skiftevis højre og venstre af gardinet. Ved kraftigere/tungere stoffer er
alle magneter placeret i samme side.
Træk stoffet af velcro’en på overlisten (13b).
Tag liftsnoren ud af placeringskrogen (13c) og træk clipsen af konussen
(13d).
Følg vaskeanvisningen som er angivet i øverste hjørne af gardinet.
Følg ovenstående trin i omvendt rækkefølge for at montere liftgardinet
på skinnen igen.
Efterfølgende isættes bundliste og tværgående stivere/stænger i
oprindelig position.

Mounting Instructions
12b

12c

13a

13b

13c

13d
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Rengøringsvejledning
Selve rengøringen af stoffet – med eller uden liftsnore – kan ske på 30°
skånevask i vaskemaskine. Undgå hård centrifugering af stoffet. Vær
opmærksom på, at vask kan forårsage en mindre krympning – stoffet er dog
forvasket for at undgå dette.
Ovenstående råd er udarbejdet med omhu. Ikke desto mindre påtager vi os
intet ansvar for resultaterne af rengøringen
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