
Kjedetrekk

Fjærtrekk

Se også våre andre på www.uniggardin.no

Betjening
Type Kjedetrekk betjent med kjedetrekk i høyre eller 
venstre side, og kan innstilles trinnløst i ønsket høyde.

Type fjærtrekk er betjent med betjeningselement i
midten. Snor / dusk  stopp / ring - grep.

VIKTIG: Kjedetrekk
KKjedetrekk / hjul er vedlikeholdsfri og må ikke smøres.

Stramming av rullegardinens fjærer (fjærtrekk):
Rull ned gardinen ca. 20-30 cm. Ta det ut av beslagene
og rull det opp, mens du har det i hånden. Sett det
tilbake i beslagene igjen.
Dersom rullegardinen fremdeles ikke løper / ruller opp som
den skal, gjenta da overnnevnte operasjoner igjen.
SStram ikke rullegardinen mer enn nødvendig, da dette vil
kunne overspenne fjæren.
Overspenning er ikke omfattet av garantien.

Gi aldri fjærmekanismen smøring av noe slag.

Vedlikehold
Er stoffet kun litt skittnt kan det evt. fjernes med en fuktig klut 
med oppvaskemiddel. Tørk deretter med en tørr klut. 
SStøv fjernes med børste eller støvsuger med svakt sug.

Betjening / Vedlikehold

(Beslag monteres som tidligere beskrevet)

Veggmontering Takmontering

Montering av 
sidestyring:

Før snoren gjenom
hullet på begge sider
av underlisten.

La rullegardinen
rulle ne, og marrulle ne, og marker
trådens ende i 
vindusrammen, så trå
den går rett 
gjenom hullet på
underlisten.

Ved montering på dør 
og lignende, og lignende, følg 
tegningen til høyre i 
vist rekkefølge.

Ved montering innvendig
i vindusramme blir
beslaget skrudd direkte
fast i denne.

Dekk-kappe

Stålring

Stålring-holder

Vinkel

Montering av sidestyr (kjedetrekk)



Type kjedetrekk:

Monter kjede / kjedehjul
i betjeningssiden på
rullegardinen
(høyre el. venstre side).

Monter deretter
kjedehjulsiden kjedehjulsiden først.
I modsatte ende er en liten
lås som trykkes inn, hvor
rullegardinen deretter kan 
føres inn over beslaget.

Innstilling av kjdetrekk:
Rull ned rullegardinen ønsket
posisjon i posisjon i vinduet. Monter den
lille plaststopperen på fremste
del av kjeden.

Type fjærtrekk:
Monter fjærsiden først.
I modsatte ende finnes
en liten lås som tykkes inn,
hhvor rullegardinen 
deretter kan føres in over
beslagene.

Montering av rullegardiner

Trykk

I modsatte ende er det en liten lås som trykkes inn,
hvor rullegardinen deretter kan føres inn over beslaget.

Takmontering

Veggmontering

Pyntedeksel (fjærtrekk)

Pyntedelset (kjedetrekk)

Montering av beslag
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