
Monterings- og  
betjeningsveiledning
Sideskinner til Rullegardin i firkantet kassett  
med kjedetrekk

Takk fordi du har valgt et kvali-
tetsprodukt fra Luxaflex®.

Luxaflex®-produktene er  
utviklet på bakgrunn av høye  
kvalitetsstandarder.

Produksjonsprosessen gjennomgår 
hele tiden en omfattende  
kvalitetskontroll med hensyn  
til materialer og forarbeiding.

For å kunne sikre en problemfri 
funksjon må produktet monteres 
slik det er beskrevet i denne  
monteringsveiledningen.

Det gis ingen garanti i tilfelle av 
monterings- og/eller betjeningsfeil.



Klargjøring for montering

Montering med klips 

1

Først installeres rullegardinen. Klipsen plasseres i nivå med endekappen 
på underlisten. Marker skruens vannrette posisjon (fig. 1a).

fig. 1a

fig. 1b

fig. 1c

Fest klipsen ved hjelp av skruene som følger med. Avstanden fra klipsens 
overkant til kassettens endekappe må være 75 mm. De øvrige klipsene 
settes inn i sideskinnen (fig. 1b).

Legg sideskinnen på siden i den øverste klipsen. Rett ut sideskinnen.  
Skyv inn en klips i nederste posisjon. Rett nå ut undersiden av klipsen  
på sideskinnen. (fig. 1c).

 



Feste av sideskinner2

Ta sideskinnen ut av klipsen. Før nå underlisten på rullegardinen  
inn i sideskinnen (fig. 2a).

Anbring sideskinnen over klipsen og la den gripe fatt i klipsen.  
Nå festes sideskinnen på venstre side.

Fest den nederste klipsen (fig. 1d).

 

fig. 1d

fig. 2a



Oppmåling for montering

Feste av sideskinner 

Montering med skruer 

1

2

Først installeres rullegardinen. Rett nå ut sideskinnen på kassettens  
endekappe og underlistens underkant. Marker boreposisjonen (fig. 1a).

Fest sideskinnene ved hjelp av skruene som følger med på markert  
posisjon (fig. 1b).

Dekk nå borehullene med dekkappene (fig. 1c).

fig. 1a

fig. 1b

fig. 1c



Klargjøring for montering 

Montering i nisje 

1

Rett nå sideføringen ut i nivå med holderens bakside. Denne festes  
ved hjelp av skruene som følger med (fig. 1a).

Monter nå hhv. venstre og høyre sideskinne. Du må sikre at underlisten  
på rullegardinen settes inn i sideskinnen (fig. 1b).

fig. 1a

fig. 1b



Viktig!
Småbarn kan bli viklet inn i og bli kvalt i gardinens betjeningssnorer, -kjeder 
og -bånd. Det er risiko for at de kan vikle seg rundt barnets hals. For å minske 
risikoen for ulykker er det viktig å sørge for at barn ikke kommer i nærheten  
av betjeningssnorer, -kjeder og -bånd.

Det er også viktig at du installerer og bruker sikringsutstyret som følger med, i 
henhold til monteringsveiledningen. Senger eller andre møbler må ikke stå  
i nærheten av vinduet.
 
Oppfyller standard EN 13120


