Monteringsanvisning för fjäderdriven Rullari

STEG 1:

Fästning av styrskenorna
1. Vid behov, borra hål
i styrskenan. Observera
monteringsmetoden A=i öppningen, B=i
väggen.

Öppningsfästning

2. Kontrollera styrskenans rakhet med
vattenpass.
3. Fäst styrskenan.
4. Säkerställ att avståndet mellan
styrskenorna överensstämmer med
monteringsmetoden i beställningen,
antingen A eller B.

Väggfästning

5. Fäst den ena styrskenan, säkerställ
samtidigt att styrskenorna är i samma

STEG 2:

Hopmontering av axeln

1. Fjädern är vanligtvis fabriksmonterad på axeln.
2. Montera ändhatten i plast på andra änden av axeln.

STEG 3:

Montering av monteringsvinklarna

OBS! Om monteringsvinklarna är färdigt monterade på skenorna, gå till steg 4. Vid höljemontering, gå till steg 7.

1. Fäst monteringsvinklarna på styrskenorna. OBS! Flatjärnen!
2. Fästning av monteringsvinkeln i väggen. Dimensionering fallspecifikt.
3. Fästning av monteringsvinkeln i taket. Dimensionering fallspecifikt.

STEG 4:

Montera axeln och justera den
1. Justera lagrets och fjäderns avstånd så att gardinen kan rulla sig runt
axeln. Rullans diameter d anges i steg 3.
2. Lyft axeln på plats.
3. Justera axelns längd till lämplig och lås ändhatten av plast med
borrskruv. Om hatten har metallskaft, justera det som behövs och dra
åt hållskruven väl med en insexnyckel.
4. Kontrollera axelns räthet och justera efter behov från
monteringsvinklarna. Lås monteringsvinklarna med borrskruvar. Lås
också kullagret med skruvar (se bild 4A).
5. Lås fjädern i bäraren med skruven (se bild 5A).

STEG 5:

Vridning av förspänningen till fjädern

1. Vrid axeln några varv (ca 4-5 varv) i pilens riktning
(=förspänning).
2. 2. Lås fjädern med den medföljande låsplattan.

OBS! Förspänningen kan vid behov ändras när gardinen redan är monterat.
Gardinrullen som i sin helhet rullas runt axeln i sin helhet i pilens riktning (öka förspänningen) eller i motsatt riktning
(minskar förspänningen).

STEG 6:

Montering av gardinen och säkerställande av dess funktion
1. Lyft Rullari-gardinen över axeln till upphängningsskenorna och fäst Rullari i axeln
oavsett modell antingen rakt med borrskruvar från övre lamellen (se bild IA) eller
med fästningsfjäder (se bild IB). Ta bort fjäderns låsplatta.
2. Fäst stopparna av plast med handtaget/handtagen på plats.
3. Säkerställ att Rullari-gardinen fungerar utan problem. Observera avståndet max. 5
mmm (se bilderna IA och B). Säkerställ låsets funktion i låsbara Rullari.
Bild 1A: modellerna CD 600, CD 800 och Me 30

Låsning för att förhindra
rörelse i sidled.

Fästning av Rullari från
övre lamellen.

Bild 1B: modellerna CD 50, CD 150 och CD 200

Fästning av Rullari med
fjäder.

1. Fäst höljets ändstycken med fotborrskruvar i styrskenan. Höljets
ände kan stödjas genom fästa det i några punkter i väggen / taket
(se bild IA). Gå tillbaka i monteringen till steg 4, punkt 2.

STEG 7:

Alternativet med färdigt hölje

2. Fäst höljets skyddsplåt med skruvar. I breda Rullari-gardiner kan
man stödja dem med en eller flera skruvar i väggen. Höljets undre
kant kan stödjas med ett rör som fästs i rörets ändar.
(se bild 2A.)

Kokema Oy

PB 91
32801 KOKEMÄKI

tel. (02) 540 0500
fax. (02) 546 0588

rullari@kokema.fi
ww.kokema.fi

