
Monterings- och 
bruksanvisning
Rullgardin standard och design XL med
kedja och profil

Tack så mycket för att du har 
valt en kvalitetsprodukt från 
Luxaflex®.

Luxaflex®-produkter är utveck-
lade efter höga kvalitetsstan-
darder. Produktionsprocessen 
genomgår hela tiden en omfat-
tande kvalitetskontroll när det 
gäller de material som används 
och hur de bearbetas.

För att kunna garantera en 
problemfri funktion krävs det 
att produkten monteras korrekt 
i enlighet med denna monte-
ringsanvisning. Det ges ingen 
garanti om det är monteringsfel 
och/eller produkten används på 
fel sätt.



 

 

Markering av monteringsposition1

Beställningsmått

Beställningsmått

60mm

Viktigt! 
Rullgardinerna XL är lämpliga till montering på väggar eller i tak.

Fig 1a
För att ta reda på beslagens position markeras rullgardinens yttermått.  
Yttermåttet är det mått som beställts.

Viktigt: Fig. 1b
För att kunna garantera att rullgardinen fungerar korrekt ska den monteras 
vågrätt och med ett vattenpass. Om rullgardinen är försedd med en  
justeringsbricka (tillval), kan denna justera en höjdskillnad på ± 4 mm.

Fig. 1c
Beslagens position markeras 60 mm från ytterkanten. Beslagen hålls upp mot 
markeringarna och skruvhålen markeras. Allt efter rullgardinens bredd kan 
man lägga till fler beslag. Dessa fördelas jämnt.
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Montering av beslag2

Viktigt: Innan du väljer skruvar och dyblar ska du kolla väggarnas  
karaktär/material. 

Fig. 2a
Skruvhålen förborras.

Fig. 2b
Beslagen skruvas fast.

Fig. 2c
Justeras vågrätt.
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Upphängning av rullgardinen 

Valfritt: Korrigering med justeringsbricka 

3

4

Rullgardinen vrids/vinklas lätt och sätts i clipsen med skenans ”näsa” längst 
ned (1). Se till så att rullgardinen är placerad i mitten.
Skenan ovanför trycks in i clipsbeslagen tills du hör att den har tagit fäste  
(det säger klick) (2).

Höjdskillnader på ± 4 mm mellan beslagen kan justeras med hjälp av en 
utjämnare. Här kan inställningen ändras med hjälp av en insexnyckel. Detta 
framgångssätt kan man också använda sig av om rullgardinen rullar lite snett.
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Fastsättning av wirestyrning (uppspänd)5

Fig. 5a
På båda sidorna förs wiren genom hålen på underskenan.

Fig. 5b
Vid väggmontering ska du se till att montera universalhållaren så att den 
avslutas precis vid underskenan på båda sidorna. Wiren ska gå lodrätt genom 
öppningen. Sedan skär man av wiren 5 mm under universalhållaren.

Fig. 5c
Vid montering i botten/i fönsternischen ska du se till att montera universalhål-
laren så att wiren passar lodrätt genom öppningen. Sedan skär man av wiren  
5 mm under universalhållaren.

Fig. 5d
Wiren skjuts in så långt i wireklämman att den avslutas med underkanten. 
Wiren sätts fast med hjälp av insexnyckeln.

Fig. 5e
Wireklämman trycks in i universalhållaren.

Fig. 5f
Täckkåpan trycks in i universalhållaren.
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Styrning 6

Rulla ned gardinen 
Dra i den del av kedjan som pekar in 
mot väggen.

Rulla upp gardinen
Dra i den del av kedjan som pekar ut 
mot rummet.

Viktigt!
Små barn kan trassla in sig i och strypas av gardinens linor, kedjor och band. 
Det finns alltså en risk för att dessa kan sno sig runt barnets hals. För att minska 
risken för olyckor är det viktigt att se till så barnet inte kan nå/kommer 
i närheten av linor, kedjor och band.
Dessutom är det viktigt att du installerar och använder de säkerhetsanord-
ningar som medföljer och i enlighet med monteringsanvisningen.  
Sängar eller andra möbler får inte stå i närheten av fönstret.
Efterlever standard EN 13120


