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Kom i gang:
Pakk opp rullegardinen fra emballasjen, og påse at du har skruer (benyttes kun for feste i treverk), plasserings- og festetape 
samt fjærtrekker inkludert i forsendelsen.  Antall klikk-inn braketter for feste av monteringslisten på vegg eller i nisje er 
tilpasset bredden på rullegardinen som følger;

Medfølgende skruer er kun beregnet for treverk.
Du vil i tillegg ha behov for følgende 
verktøy;
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HUSK:
Sørg alltid for å trekke forsiktig i kjede. 
Dersom du drar for raskt eller hardt kan 
rullegardinen rulle seg opp skjevt. Trekk 
aldri direkte i bunnprofilen eller selve 
tekstilen, da det kan ødelegge rulle-
gardinen.

En unik stopp-kontroll er montert på 
rullegardinen, som gjør det spesielt 
enkelt og lett å trekke den opp og ned 
også ved store størrelser (bredde 
og/eller høyde). Ta vare på fjærtrekker / 
winder som følger med, da den vil 
kunne benyttes hvis rullegardinen 
demonteres og flyttes.

FREMGANGSMÅTE:
Marker først avstanden fra hjørnet av 
vinduskarmen og 4-7 cm inn fra siden. 
Ved bredder over 141 cm skal et tredje 
feste monteres i midten av de to. Bruk 
gjerne festetapen for å tape fast 
brakettene på rett sted før du skrur de 
inn med en skrutrekker. 

Påse at den hvite plastdelen / kroken 
vender inn i rommet. Hekt deretter inn 
monteringslisten på plastkroken, og 
trykk den til slutt på plass opp på 
baksiden. 

Merk: Betjeningskjeder i metall 
utførelse har et endeløst kjede. Skjøten 
til kjede i hvit plast utførelse skal være
plassert øverst ved montering, slik den 
blir levert.

Rullegardinen senkes ned ved trekk i det 
bakerste kjede, inntil du har plassert 
rullegardinen i ønsket høyde. Rulle-
gardinen heves ved å trekk det fremste 
kjede nedover. 

For demontering trykkes den hvite 
plastdelen / kroken inn og samtidig 
trekkes monteringslisten ned i forkant.

Merk: For å redusere risikoen for at små 
barn kan komme til skade, må vedlagte 
barnesikring benyttes. Ved levering 
henger kjedestrammeren i kjede, og 
denne skal monteres minst 150 cm over 
gulvhøyde. Senger og andre møbler bør 
plasseres i god avstand fra vinduer med 
betjeningskjeder. 
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ENDRE MONTERINGSMÅTE:
Rullegardinen er ferdig satt sammen for 
montering enten i tak eller på vegg, slik 
du bestilte. Dersom du likevel ønsker å 
endre fra montering i tak / nisje og til 
feste på karm / vegg så må dekselets 
posisjon også bli snudd 90°, slik at 
coveret ligger på oversiden, ref. bilde. 
Trykk da inn utløserknappen på siden 
(1) og hold den inne samtidig som du 
snur kjede-dekselet rundt 90° (2).

JUSTERING AV  OPPRULLINGS-
HASTIGHET:
Rullegardinen er tilpasset riktig 
hastighet når den blir sendt fra oss. Det 
er derfor kun nødvendig å justere denne 
farten dersom tekstilen byttes ut og 
erstattes med ny.

Trekk ned rullegardinen ned 10 cm. 
Begynn på motsatt side an der kjede er 
montert. Vri på sidefestet i retning 
«OPEN» inntil den stopper og du kan 
åpne holderen. Trekk deretter profilen 
med tekstil mot deg. Til slutt løsner du  
profilen fra motsatt side der kjede 
henger på (3). Til slutt tar du av kjede fra 
enden.

Fest fjærtrekkeren / winder til den svarte 
knappen (4) på siden uten kjede. og 
justèr som følger:

For lettere opptrekk (5):
Ved betjening / trekk på høyre side: 
Snurr  fjær-trekkeren 1-2 ganger med
klokken samtidig som du trekker, for å 
justere hastigheten.
Ved betjening / trekk på venstre side:
Snurr  fjærtrekkeren 1-2 ganger mot
klokken samtidig som du trekker, for å 
justere hastigheten.

For tyngre opptrekk (6):
Ved betjening / trekk på høyre side: 
Snurr  fjær-trekkeren 1-2 ganger mot
klokken samtidig som du trekker, for å 
justere hastigheten.
Ved betjening / trekk på venstre side:
Snurr  fjærtrekkeren 1-2 ganger med
klokken samtidig som du trekker, for å 
justere hastigheten.
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HUSK:
Sørg alltid for å trekke forsiktig i kjede. 
Dersom du drar for raskt eller hardt kan 
rullegardinen rulle seg opp skjevt. Trekk 
aldri direkte i bunnprofilen eller selve 
tekstilen, da det kan ødelegge rulle-
gardinen.

En unik stopp-kontroll er montert på 
rullegardinen, som gjør det spesielt 
enkelt og lett å trekke den opp og ned 
også ved store størrelser (bredde 
og/eller høyde). Ta vare på fjærtrekker / 
winder som følger med, da den vil 
kunne benyttes hvis rullegardinen 
demonteres og flyttes.

FREMGANGSMÅTE:
Marker først avstandene fra utvendig 
plassering av monteringsprofilen og 
4-7 cm inn fra siden. Ved bredder over 
141 cm skal et tredje feste monteres i 
midten av de to. Bruk gjerne festetapen 
for å tape fast brakettene på rett sted før 
du skrur de inn med en skrutrekker. 

Påse at den hvite plastdelen / kroken 
vender ned. Hekt deretter inn 
monteringslisten i overkant av klikk-inn 
braketten, og trykk den til slutt på plass i 
underkant og inn i plast-kroken.

Merk: Betjeningskjeder i metall utførelse 
har et endeløst kjede. Skjøten til kjede i 
hvit plast utførelse skal være plassert 
øverst ved montering, slik den leveres.
Rullegardinen senkes ned ved trekk i det 
bakerste kjede, inntil du har plassert 
rullegardinen i ønsket høyde. Rulle-
gardinen heves ved å trekk det fremste 
kjede nedover. 
, 
For demontering trykkes den hvite 
plastdelen / kroken inn og samtidig 
trekkes monteringslisten ned og ut fra 
undersiden før den løftes av i overkant.
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Merk: For å redusere risikoen for at 
små barn kan komme til skade, må 
vedlagte barnesikring benyttes. Ved 
levering henger kjedestrammeren i 
kjede, og denne skal monteres minst 
150 cm over gulvhøyde. Senger og 
andre møbler bør plasseres i god 
avstand fra vinduer med 
betjeningskjeder. 
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ENDRE MONTERINGSMÅTE:
Rullegardinen er ferdig satt sammen for 
montering enten i tak eller på vegg, slik 
du bestilte. Dersom du likevel ønsker å 
endre fra montering på karm / vegg og 
til tak / nisje så må dekselets posisjon 
også bli snudd 90°, slik at coveret ligger 
på oversiden, ref. bilde. Trykk da inn 
utløserknappen på siden (1) og hold 
den inne samtidig som du snur kjede-
dekselet rundt 90° (2).

JUSTERING AV  OPPRULLINGS-
HASTIGHET:
Rullegardinen er tilpasset riktig 
hastighet når den blir sendt fra oss. Det 
er derfor kun nødvendig å justere denne 
farten dersom tekstilen byttes ut og 
erstattes med ny.

Trekk ned rullegardinen ned 10 cm. 
Begynn på motsatt side an der kjede er 
montert. Vri på sidefestet i retning 
«OPEN» inntil den stopper og du kan 
åpne holderen. Trekk deretter profilen 
med tekstil mot deg. Til slutt løsner du  
profilen fra motsatt side der kjede 
henger på (3). Til slutt tar du av kjede fra 
enden.

Fest fjærtrekkeren / winder til den svarte 
knappen (4) på siden uten kjede. og 
justèr som følger:

For lettere opptrekk (5):
Ved betjening / trekk på høyre side: 
Snurr  fjær-trekkeren 1-2 ganger med
klokken samtidig som du trekker, for å 
justere hastigheten.
Ved betjening / trekk på venstre side:
Snurr  fjærtrekkeren 1-2 ganger mot
klokken samtidig som du trekker, for å 
justere hastigheten.

For tyngre opptrekk (6):
Ved betjening / trekk på høyre side: 
Snurr  fjær-trekkeren 1-2 ganger mot
klokken samtidig som du trekker, for å 
justere hastigheten.
Ved betjening / trekk på venstre side:
Snurr  fjærtrekkeren 1-2 ganger med
klokken samtidig som du trekker, for å 
justere hastigheten.
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