
Monterings- och  
bruksanvisning
Sidoskenor till rullgardin i fyrkantig  
kassett med kedja

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

Luxaflex®-produkter är utvecklade 
efter höga kvalitetsstandarder.
Produktionsprocessen genomgår 
hela tiden en omfattande  
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 
och i enlighet med denna  
monteringsanvisning.

Det ges ingen garanti vid  
monterings- och/eller bruksfel.



Förbered montering 

Montering med clips 

1

Först installeras rullgardinen. Ett clips placeras i nivå med ändkåpan  
på bottenlisten. Markera skruvens vågräta position (fig. 1a).

fig. 1a

fig. 1b

fig. 1c

Sätt fast clips med hjälp av de skruvar som medföljer. Avståndet från 
clipsets överkant till kassettens ändkåpa ska vara 75 mm. De övriga clipsen 
sätts in i sidoskenan (fig. 1b).

Lägg sidoskenan på sidan i det clips som sitter överst. Räta ut  
sidoskenan. Skjut in ett clips i den nedersta positionen. Räta nu ut  
undersidan av clipset på sidoskenan. (fig. 1c).

 



Sätt fast sidoskenor 2

Ta ur sidoskenan ur clipset. För nu in bottenlisten på rullgardinen  
i sidoskenan (fig. 2a).

Sätt sidoskenan över clipset och se till att den får grepp i clipset.  
Nu sätts sidoskenan fast på vänster sida.

Sätt fast det nedersta clipset (fig. 1d).

 

fig. 1d

fig. 2a



Måttagning till montering 

Sätta fast sidskenor 

Montering med skruvar 

1

2

Först installeras rullgardinen. Räta nu ut sidoskenan på kassettens  
ändkåpa och bottenlistens underkant. Markera borrpositionen (fig. 1a).

Sätt fast sidoskenorna med hjälp av de skruvar som medföljer på den 
markerade positionen (fig. 1b).

Täck nu borrhålen med täcklocken (fig. 1c).

fig. 1a
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Förberedelser till montering 

Montering i burspråk 

1

Räta nu ut sidospåret i nivå med hållarens baksida. Denna sätts fast  
med hjälp av de skruvar som medföljer (fig. 1a).

Montera nu vänster respektive höger sidoskena. Du ska se till så att  
bottenlisten på rullgardinen sätts in i sidoskenan (fig. 1b).

fig. 1a

fig. 1b



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 att barnet inte kan nå/kommer  
i närheten av linor, kedjor och band.

Dessutom är det viktigt att du installerar och använder de  
säkerhetsanordningar som medföljer och i enlighet med  
monteringsanvisningen. Sängar eller andra möbler får inte stå i närheten  
av fönstret.
 
Efterlever standard EN 13120


