SMARTROLL™ Fjærtrekk
Montering. Kan monteres både vannrett (tak) eller loddrett (vegg)
1. Tegn de loddrette monteringspunktene av beslagene opp, 1cm ut fra endene av røret.

2. Sett yttersiden av det venstre beslaget (LEFT) opp mot streken, tegn hullene opp og skru beslaget fast midt i
hullene.
NB: Det venstre beslaget (LEFT) kan etter montering beveges litt vannrett til hver side.

3. Sett yttersiden av det høyre beslaget (RIGHT) opp mot streken, tegn hullene opp og skru beslaget fast midt i
hullene.
NB: Det høyre beslaget (RIGHT) kan etter montering beveges litt loddrett til hver side.

4. Sett i Rulle-Stopperen i rørets venstre side. Du kan se bort fra dette punktet, hvis rullegardinen er levert med
Rulle-Stopperen i satt.

5. Sett i fjæren i rørets høyre side. Du kan se bort fra dette punktet, hvis rullegardinen er levert med fjæren i satt.

6. Innstill utgangsposisjonen av rullegardinen ved å trekke ned til den lengden du ønsker den skal ha, når den er helt
opprullet.

7. Lås utgangsposisjonen ved forsiktig å skrue låsen fast på høyre side.
NB: Ved førstegangs montering er den allerede låst til en ukjent lengde.

8. Montér rullegardinen på beslagene, først med høyre side og deretter venstre side. Venstre side glides ned
igjennom rillen og skubbes inn i hullet. Lås gardinet fast til beslaget med de 2 sperringene.
NB: Utgangsposisjonen må ikke innstilles når gardinen er montert i beslagene. Låsen kan bli skadet !

Øk hastigheten på opprullingen
9.Sett i nøkkelen i det høyre beslaget. Drei mot klokka én omgang. Gjenta dette inntil du har den ønskede
hastigheten på opprullingen
NB: Den kan maximalt dreies 21 omganger. Man kan også bruke en 5mm unbrakonøkkel til arbeidet.

10. Rullegardinen er nå ferdig montert og du kan rulle den ned. For å rulle opp, trekker du ca. 1,5cm lett ned.

Redusér hastigheten på opprullingen

Sett i nøkkelen i det høyre beslaget og hold nøkkelen fast.
Løsne nøkkelen til fjæren ved bruk av feks. en skrutrekker. Drei med klokka én omgang. Gjenta dette inntil du har
den ønskede hastigheten på opprullingen

Endre utgangsposisjon av gardinen – Lengden av gardinen når den er helt opprullet
1.Trekk gardinen ned forbi den nåværende utgangsposisjonen. Fjern de 2 sperringene i venstre beslag og ta gardinen
ut av begge beslagene.
NB: Du må under ingen omstendigheter ta Rulle-Stopperen eller fjæren ut av røret. Ved avmontering av fjærer under
spenning kan den bli skadet !
2.Rull gardinen manuelt opp eller ned til den ønskede utgangsposisjonen. Lås utgangsposisjonen ved forsiktig å skru
låsen fast på høyre side.

3. Montér rullegardinen på beslagene, først med høyre side og deretter venstre side. Venstre side glides ned
igjennom rillen og skubbes inn i hullet. Lås gardinen fast til beslaget med de 2 sperringene.

NB: Utgangsposisjonen må ikke innstilles når gardinen er montert i beslagene. Låsen kan bli skadet !

Avmontering
1. Rull gardinen opp til utgangsposisjonen.

2. Sett i nøkkelen i det høyre beslag og hold nøkkelen fast. Løsne nøkkelen til fjæren ved bruk av feks. en
skrutrekker. Drei med klokkas retning inntil fjæren er helt løsnet.
NB: Nøkkelen skal holdes fast inntil fjæren er helt løsnet

3. Fjern de 2 sperringene i det venstre beslaget og fjern gardinen fra begge beslagene.

4. Fjern Rulle-Stopperen og fjæren fra røret.

