SMARTROLL™ Fjedertræk
Montering. Kan både monteres vandret (loft) eller lodret (væg)
1. Tegn de lodrette monteringspunkter af beslagene op, 1cm ud fra enderne af røret.

2. Sæt ydersiden af det venstre beslag (LEFT) op mod stregen, tegn hullerne op og skru beslaget fast midt i hullerne.
NB: Det venstre beslag (LEFT) kan efter montering rykkes lidt vandret til hver side.

3. Sæt ydersiden af det højre beslag (RIGHT) op mod stregen, tegn hullerne op og skru beslaget fast midt i hullerne.
NB: Det højre beslag (RIGHT) kan efter montering rykkes lidt lodret til hver side.

4. Isæt Rulle-Stopperen i rørets venstre side. Du kan se bort fra dette punkt, hvis rullegardinet er leveret med RulleStopperen isat.

5. Isæt fjederen i rørets højre side. Du kan se bort fra dette punkt, hvis rullegardinet er leveret med fjederen isat.

6. Indstil udgangspositionen af rullegardinet ved at trække ned til den længde du ønsker den skal have, når den er
helt oprullet.

7. Lås udgangspositionen ved forsigtig at skrue låsen fast på højre side.
NB: Ved førstegangs montering er den allerede låst til en ukendt længde.

8. Montér rullegardinet på beslagene, først med højre side og derefter venstre side. Venstre side glides ned igennem
rillen og skubbes ind i hullet. Lås gardinet fast til beslaget med de 2 spærringer.
NB: Udgangspositionen må ikke indstilles når gardinet er monteret i beslagene. Låsen kan blive beskadiget !

Forøg hastighed på oprulning
9. Isæt spændingsnøglen i det højre beslag. Drej mod urets retning én omgang. Gentag dette indtil du har den
ønskede hastighed på oprulningen
NB: Den kan maximalt drejes 21 omgange. Man kan også bruge en 5mm unbrakonøgle til arbejdet.

10. Rullegardinet er nu færdig monteret og du kan rulle ned. For at rulle op, trækker du ca. 1,5cm let ned.

Reducér hastighed på oprulning

Isæt nøglen i det højre beslag og hold nøglen fast.
Løsn nøglen til fjederen ved brug af feks. en skruetrækker. Drej med urets retning én omgang. Gentag dette indtil du
har den ønskede hastighed på oprulningen

Ændre udgangsposition af gardinet – Længden af gardinet når den er helt oprullet
1.Træk gardinet ned forbi den nuværende udgangsposition. Fjern de 2 spærringer i venstre beslag og tag gardinet ud
af begge beslag.
NB: Du må under ingen omstændigheder tage Rulle-Stopperen eller fjederen ud af røret. Ved afmontering af fjeder
under spændning kan den beskadiges !
2.Rul gardinet manuelt op eller ned til den ønskede udgangsposition. Lås udgangspositionen ved forsigtig at skrue
låsen fast på højre side.

3. Montér rullegardinet på beslagene, først med højre side og derefter venstre side. Venstre side glides ned igennem
rillen og skubbes ind i hullet. Lås gardinet fast til beslaget med de 2 spærringer.
NB: Udgangspositionen må ikke indstilles når gardinet er monteret i beslagene. Låsen kan blive beskadiget

Afmontering
1. Rul gardinet op til udgangsposition.

2. Isæt nøglen i det højre beslag og hold nøglen fast. Løsn nøglen til fjederen ved brug af feks. en skruetrækker. Drej
med urets retning indtil fjederen er helt løsnet.
NB: Nøglen skal holdes fast indtil fjederen er helt løsnet

3. Fjern de 2 spærringer i det venstre beslag og fjern gardinet fra begge beslag.

4. Fjern Rulle-Stopperen og fjederen fra røret.

