
Monterings- og  
betjeningsvejledning
Rullegardin design XL med kædetræk

Mange tak, fordi du har 
valgt et kvalitetsprodukt fra 
Luxaflex®.

Luxaflex®-produkter er udviklet 
på baggrund af høje kvalitets-
standarder. Produktionspro-
cessen gennemgår hele tiden 
en omfattende kvalitetskontrol 
i forhold til de anvendte materia-
ler og deres forarbejdning.

For at kunne sikre en problemfri 
funktion er det påkrævet,  
at produktet monteres korrekt  
i henhold til denne monterings-
vejledning. Der gives ingen 
garanti i tilfælde af monterings- 
og/eller betjeningsfejl.



Markering af monteringsposition1

Bestillingsmål

Bestillin
gsmål

Vigtigt! 
Beslagene til venstre og højre er forskellige:
Trækside (1), modleje med integreret justeringsskive (2).
Rullegardin XL er egnet til montering på vægge (3) eller i lofter (4).

Fig 1a
For at finde beslagenes position markeres rullegardinets ydermål, inkl. beslag. 
Ydermålet er det bestilte mål.

Vigtigt: Fig. 1b
For at kunne sikre at rullegardinet fungerer korrekt, skal det monteres vandret 
og i vater. Hvis rullegardinet er forsynet med en justeringsskive (tilvalg), kan 
denne udligne en højdeforskel på ± 4 mm.

Fig. 1c
Beslagene til højre og venstre holdes lige på markeringerne, og skruehullerne 
markeres.

Fig. 1a

Fig. 1b

Fig. 1c
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Montering af beslag2

Vigtigt: Inden du vælger skruer og dyvler, skal du tjekke væggens  
beskaffenhed/materiale.
Bemærk: Ved model XL med wireføring skal vinklerne til wireføringen fast-
gøres sammen med beslagene. Bemærk, at der her skal anvendes tilsvarende 
længere skruer. 

Fig. 2a
Skruehullerne forbores.

Fig. 2b
Beslagene skrues fast.

Fig. 2c
Udlignes vandret.
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Fastgørelse af kædetræk 

Valgfrit: Fastgørelse af justeringsskive 

Påsætning af skrueafdækning 
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Fig. 3a
Kædetrækket anbringes i beslagene på den ønskede betjeningsside, til højre 
eller venstre.

Fig. 3b
Kædetrækket trykkes nedad, indtil du kan høre et klik (det griber fat).

Fig. 4a
Tjek, om justeringsskiven er indsat korrekt. ”TOP” skal pege opad.

Fig. 4b
Hvis „TOP“ skulle stå på siden, løsnes de to skruer på beslagets bagside,  
justeringsskiven drejes 90° og skrues så fast igen.

Afdækningen skruerne trykkes ind på beslaget. 

Fig. 3a

Fig. 4a

Fig. 3b

Fig. 4b
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Ophængning af rullegardinet 6

Fig. 6a
Rullegardinet bøjes let og sættes op på kædekassen.

Fig. 6b
Den fjederende endeprop trykkes ind på den modsatte side (1),
lad den herefter gribe fat i beslaget (det siger klik) (2).

Fig. 6c
Til sidst sættes endekapperne på beslagene.
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5  Rollo einhängen

Abb. 5a: Das Rollo leicht anwinkeln und auf das Getriebe stecken.

Abb. 5b:  Den Federstift auf der Gegenseite eindrücken (1) 
und dann in den Träger einrasten lassen (2).

Abb. 5c: Zum Abschluss die Endkappen auf die Träger schieben.

Fig. 6a

Fig. 6b

Fig. 6c

Klik



Korrigering med justeringsskive 

Fastgørelse af wireføring (udspændt)
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Højdeforskelle mellem beslagene på ± 4 mm kan udbedres ved hjælp af en 
justeringsskive. Her kan indstillingen ændres ved hjælp af en unbrakonøgle. 
Denne fremgangsmåde kan også benyttes, hvis rullegardinet kører lidt skævt.

Wiren føres igennem på begge sider af vinklen, og fjederstrammeren trykkes 
ind i vinklen (1). Derefter føres wiren igennem øskenerne i underskinnen (2).

1

2



Fastgørelse af wireføring (udspændt)8b

Fig. 8a
Ved vægmontering skal du sørge for at montere universalholderen, så denne 
afsluttes lige med underskinnen på begge sider. Wiren skal gå lodret gennem 
åbningen. Derefter afskæres wiren 5 mm under universalholderen.
 
Fig. 8b 
Ved montering i bunden/i vinduesnichen skal du sørge for at montere uni-
versalholderen, så wiren passere lodret gennem åbningen. Derefter afskæres 
wiren 5 mm under universalholderen.

Fig. 8c 
Wiren skubbes så langt ind i wireklemmen, at den afsluttes med underkanten. 
Wiren fastgøres ved hjælp af unbrakonøglen.

Fig. 8d 
Wireklemmen trykkes ind i universalholderen.

Fig. 8e 
Afdækningskappen trykkes ind i universalholderen.

Fig. 8a

Fig. 8d

Fig. 8b Fig. 8c

Fig. 8e
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Betjening 9

Rul gardinet ned 
Træk i den del af kæden, som peger ind mod væggen.

Rul gardinet op
Træk i den del af kæden, som peger ud mod rummet.

Vigtigt!
Småbørn kan blive viklet ind i og kvæles i gardinets betjeningssnore, -kæder 
og -bånd. Der er således risiko for, at disse kan vikle sig rundt om barnets hals. 
For at mindske risikoen for ulykker er det vigtigt at sørge for, at barnet ikke 
kommer i nærheden af betjeningssnore, -kæder og -bånd.
Det er ligeledes vigtigt, at du installerer og anvender de medfølgende sikker-
hedsanordninger i henhold til monteringsvejledningen. Senge eller andre 
møbler må ikke stå i nærheden af vinduet.
Opfylder standard EN 13120
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Achtung 
Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen 

von Bedienschnüren, -ketten und -bändern der Fensterbeklei-

dung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie 

sich diese um den Hals wickeln. Um das Risiko eines Unfalls zu 

verringern, sind die Bedienschnüre, -ketten und -bänder von 

kleinen Kindern fernzuhalten. 

Dazu installieren und verwenden Sie bitte die mitgelieferten 

Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung. Ach-

ten Sie auch darauf, dass sich keine Betten und Einrichtungs-

 

Entspricht EN 13120

8  Bedienung

Behang schließen: Am zur Wand zeigenden Teil der Kette ziehen. 
 Am zum Raum zeigenden Teil der Kette ziehen.


