Tips til monteringen
Du får full monteringsinstruksjon med leveransen. Her er noen ekstra tips:
a. Ta rullgardinen forsiktig ut av pakningen så ikke gardinen blir skadet.
b. Bruk skrutrekker av type lang Torx10 til å montere kassett og skinner.
c. Kassetten med rullgardinen kan festes både på karmen, på utsiden av karmen
eller innvendig i karmen. Bredden må bestemmes i bestillingen.
d. Kassett og skinner festes alltid med skruer i bakkant. Monter kassetten først.
e. Glideskinnene kappes i vinduets høyde. Trekk først fra høyden på kassetten
(4,5 cm) og 7 mm ekstra, totalt 5,2 cm. Skinnen kappes i den enden som ikke
har skruehull.
f. Det er viktig at stoppefjærene på vinduene monteres riktig for at gardinen
holder seg på plass. Legg merke til at det er forskjell på høyre og venstre lokk
og høyre og venstre fjær. Lokkene er merket R for høyre lokk og L for venstre
lokk. Fjærene skal ned i et spor rundt den hvite ”foten” som vist på foto i
bruksanvisningen som følger med.
g. VIKTIG! Den lange delen av fjæren skal inn i selve skinnen der gardinen løper.
Den korte delen skal inn i sporet der skruene sitter. (se illustrasjon).
h. Fest foten med fjæren nederst på skinnene, og stikk skinnen inn i sporet i
kassetten. Pass på at skinnen er helt på plass inne i selve kassetten. Mens
skinnen henger løst i sporet, hold tommel på «foten» med fjæren, og trekk
gardinen ned slik at du kjenner at den løper lett, og at den «klikker» når den er
festet nede. Gjør den det, kan du feste skruene i skinnen. Ta én side av
gangen.
i. Hvis gardinen ikke klikker etter at den er montert, kan du prøve dette: Løs
skruene på nytt på den siden som ikke klikker, hold tommelen på
foten/skinnen og forsøke å trekke gardinen ned på nytt. Fest skinnen når du
hører klikket.
j. Skinnene MÅ være helt parallelle. Bruke gjerne et vater for å sjekke både
kassett og skinner. Et lite avvik kan forårsake at gardinen ikke klikker eller ikke
holder seg nede, blir treg eller ”poser” på den ene siden.

k. Smør glideskinnene med litt silikonspray etter montering. Da glir gardinen
bedre opp og ned.
l. Har vinduet håndtak som kan komme i veien for gardinen, er et godt tips å
plassere en smal kloss/list bak festene i bakkant av kassetten og bak skinnene
for å få dem litt frem i karmen.
m. Har du lufteventil, kan du eventuelt fjerne lokket slik at det ikke kommer i
veien for kassetten. Det kommer likevel luft til.
n. Rullgardinen kan installeres vertikalt eller horisontalt ved å snu kassetten 90
grader.
o. Husk å fjerne smuss og støv fra vinduet før du monterer.
p. Smør glideskinnene med litt silikonspray etter montering. Da glir gardinen
bedre opp og ned.
SPESIELT FOR RULLEGARDINDØRER:
q. NB. Rullegardindørene bruker ikke fjærer slik som vinduene.
r. NB! Når du monterer rullegardindøren og har montert kassetten, start med
den øverste vannrette skinnen først, før du monterer skinnen nede. Da
unngår du at nettet smetter ut av skinnen oppe.

