
Innan du börjar

Montage av rullgardinens fästen

Den främre rullgardinen placeras högst upp och närmast 
dig, så se till att den rundade delen av fästet pekar nedåt 
när du markerar ut fästets placering.
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rullgardin

Bakre
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Fästena kommer med tre olika monteringsmöjligheter.

Takmontage

Där fästena skruvas 
fast mot 

fönsternischens 
överstycke (eller 

"tak").

Vägg-/karmmontage

Där fästena skruvas 
fast i riktning rakt 
mot väggen eller 

fönsterkarmen (sett 
framifrån).

Sidomontage

Där fästena skruvas 
fast mot 

fönsternischens 
sidoväggar.

SPECIALTIPS

Takmontage eller 
vägg-/karmmontage 

rekommenderas för de 
flesta typer av 

installationer, medan 
sidomontage endast 
rekommenderas när 

bredden som du uppgav 
vid beställning avser 
måttet längst upp i 

nischen.

Klicka fast den kanal som 
kedjan ska löpa i, i spåren 
som är placerade i mitten 
av det fäste som avses 
placeras på den sida av 
rullgardinen där 
sidodraget ska vara.

Sidodrag



Montage av rullgardinen

Montera den bakre rullgardinen först. Börja 
med att placera det utstickande stiftet med 
fjädermekanism i det nedre, korsformade hålet 
i fästet. Tryck rullgardinen i riktning mot fästet 
så att stiftet med fjädermekanismen trycks 
ned.

Samtidigt som du håller stiftet fortsatt 
nedtryckt, lyft rullgardinens ände med 
sidodraget uppåt så att rullgardinen placeras 
rakt och att kedjan hänger rakt ned från 
sidodragets nederkant, samt placera 
sidodragets stift i fästets korsformade del.

1 2

3 4

Upprepa proceduren för den främre rullgardinen genom att placera 
stiftet i det korsformade spåret på fästet och därefter lyfta upp änden 
med sidodraget och placera det i den korsformade delen av det andra 
fästet.

Ta kedjan till den övre (främre) rullgardinen och placera kedjans bakre 
del över kedjans kanal så att kedjan placeras i riktning framåt och att 
hoptrassling med den andra rullgardinens kedja därmed förhindras.
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gardin

Bakre
gardin

Barnsäkerhet

Rullgardinens kedjespännare måste 
placeras på maximalt avstånd ifrån 
dragmekanismen, för att förhindra att 
kedjan blir slapp och bildar öglor.

Placera kedjespännaren på väggen eller 
karmen och använd en penna för att göra 
markeringar för skruvhålen.

Fäst kedjespännaren på väggen eller 
karmen med hjälp av medföljande 
skruvar.
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