
Montage av rullgardinens fästen

Fästena kommer med två 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 och 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.
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Placera änden med det utstickande stiftet (motsatt sida av dragmekanismen) i hålet i mitten av 
fästet som är placerat på samma sida som änden i fråga. Lyft änden med dragmekanismen och 
placera det rektangulära "örat" i fästets spår med samma form.

Montage av rullgardinen

SPECIALTIPS
Se till så att mottagarkabeln hänger rakt 
ner från mekanismen, och att den inte 
kommer i kontakt med metall. Var även 
noga med att motorns kontroller och 
portar är riktade neråt.
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Användande av kontrollen

Fjärrkontrollen kommer färdigprogrammerad så den behöver 
inte installeras (programvalet för automatiska stoppunkter är 
valbart). I de fall det är flera elektriska rullgardiner, kommer 
alla rullgardiner vara installerade på specifika kanaler. En 
etikett med ett kanalnummer kommer finnas på respektive 
rullgardin, på baksidan av skenan i nederkant.

Display

Kanalval

Börja med att packa upp din fjärrkontroll för att sätta i batteriet. Öppna batteriluckan (på botten av 
kontrollen), sätt i batteriet i det runda spåret, för att tillsist sätta tillbaka luckan.

(Sätt i batteriet med den texturerade sidan nedåt)

C LC L

Som standard är "upp"-knappen för att hissa upp rullgardinen. Tryck en gång på 
knappen så rullar gardinen uppåt tills dess att du trycker på "stopp".

Som standard hissar "ner"-knappen ner rullgardinen tills dess att du trycker på 
"stopp".

Stannar rullgardinen när den hissas upp eller ned. Om ett mellanlägesstopp 
installerats, kommer ett knapptryck på denna, när gardinen är i stillastående läge, 
att höja eller sänka gardinen till det inställda läget.

SPECIALTIPS

En etikett är fäst på baksidan av bottenskenan 
på varje gardin. På så sätt kan du lätt se vilken 
gardin som kontrollen är programmerad mot.
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När batteriet behöver laddas kommer en signal ljuda från motorn. Skulle du inte höra någon signal 
kommer laddningsbehovet bli tydligt ändå då gardinens motor kommer tappa i kapacitet och 
slutligen stanna.

SPECIALTIPS

Att ladda för mycket och för ofta kan skada batteriet och förkorta dess livslängd. Försök begränsa 
laddningstiden till max 2,5 timmar åt gången.

För att ladda batteriet: Sätt i laddaren i uttaget i motorn.

Ladda i ca 2,5 timmar, eller tills dess att LED-lampan på laddaren 
visar ett grönt ljus.

Om du inte skulle ha ett uttag tillräckligt nära så kan du enkelt ta 
av motorn från gardinen och ladda på så vis.

Ladda batteriet


