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1. Fäst de undre- och övre styrskenorna stadigt, använd insexskruvar Obs! Styrskenornas 
glidytor måste vara släta. 

2. Styrskenorna måste vara i rät linje i förhållande till varandra 

3. Fäst axlarna nedtill och upptill 

4. Kapa nedre styrskenan till lämplig längd - avståndet mellan tallriken och styrskenan måste 
vara ungefär 2-3 mm 

5. Öppna nedre styrskenans ände såsom visas på bilden (se bild 1) 

6. Kapa och öppna övre styrskenans ände på samma sätt som för nedre styrskenan 

7. Justera tröskelns höjd så dess övre yta är på samma nivå som nedre styrskenans glidyta 

8. Lyft lamellrullgardinen på tröskelns kant skjut in lamellrullgardinen styrskenorna med 
låslamellen först så att gardinen blir i läget stängd 

9. Dra åt fjädern i pilens riktning, till att börja med cirka 15 varv 

10. Fäst gardinen i axeln med en skruv och kontrollera att gardinen fungerar 
a. Om gardinen inte gör en tät rulle på axeln när man stänger den - spänn fjädern 
b. Om gardinen känns för tung - minska fjäderns förspänningsvarv 

11. Fäst gardinen i axeln med resten skruvarna 

12. Fäst stopparna och handtagen i gardinens första lamell 

13. Stäng lamellrullgardinen och mät långhasplåsens haspars placering på övre och nedre 
styrskenorna 

14. Borra cirka 10 mm hål för långhasplåsens haspar i de övre och nedre styrskenorna 

15. Kontrollera låsets funktion - gardinen ska lätt låsa och öppna sig 

16. Kontrollera till slut att alla fästskruvar är åtdragna och rengör styrskenorna från eventuellt 
skräp
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Diagram 1. Inriktning av den utfällda styrskenan mot plattan 
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