
 

 

 

Monteringsanvisning för eldriven Rullari  

 

  

 

 
  



 

STEG 1: Fästning av styrskenorna 

STEG 2: Hopmontering av axeln 
1. Montera justeringspluggen på änden av axeln.  

1. Vid behov, borra hålen i 
styrskenan. Observera 
monteringsmetoden A=i 
öppningen, B=i väggen. 

2. Kontrollera styrskenans rakhet 
med vattenpass. 

3. Fäst styrskenan. 

4. Säkerställ att avståndet mellan 
styrskenorna överensstämmer 
med monteringsmetoden i 
beställningen, antingen A eller B. 

5. Fäst den ena styrskenan, 
säkerställ samtidigt att 
styrskenorna är i samma riktning 
och att de är raka. 

Öppningsfästning 

Väggfästning 

STEG 3:  Montering av monteringsvinklarna 

1. Fäst monteringsvinklarna i styrskenorna. OBS! Flatjärnen! 

2. Fästning av monteringsvinkeln i väggen. Dimensionering fallspecifikt. 

3. Fästning av monteringsvinkeln i taket. Dimensionering fallspecifikt. 

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

2. Montera motorn på axelns andra ände. OBS! Säkerställ att 
varvräknarringen (rotationsring med ett spår i den inre kretsen), 
i framänden av motorn, sitter i: — på rätt plats. Skjut motorn så 
att lindningsröret (axeln)ligger helt på rotationsringen. OBS! 
Man får inte slå motorn. Undvik att tappa delarna. Vid 
fästningen av gardinen ska man undvika att borra i motorn.  



 

  

STEG 4: Montera axeln och justera den 

STEG 5A: Montering av gardinen (lätta gardiner ) och säkerställning 
  

1. Justera lagrets och motorhållarens avstånd från 
styrskenorna så att Rullari kan rulla sig runt axeln. 
Rullans diameter d anges i steg 3. 

2. Lyft axeln på sin plats så att motorns 
gränsjusteringsskruvar blir synliga för justering av de 
övre och undre gränserna (steg 6). 

3. Justera axelns längd till lämplig med insexnyckel för 
justeringsskruvarna. 

4. Kontrollera axelns räthet och justera efter behov från 
monteringsvinklarna (se bild 4A). Lås 
monteringsvinklarna med borrskruvar. 

5. Fäst motorns elkabel omsorgsfullt 
t.ex. med buntband, så att den inte 
vidrör den roterande Rullarin. 

6. Lås också det motsatta kullagret 
med skruvar, se bild 6A 

1. Kör med den tillfälliga drivkabeln axeln i gardinens 
sänkningsriktning ända ned till nedre gränsen och lämna den där. 

2. Lyft Rullari-gardinen över axeln till upphängningsskenorna och 
fäst Rullari i axeln beroende på gardinmodellen antingen rakt från 
övre lamellen (se bild 2A) eller med fästningsfjädrar (se bild 2B). 
Rullar-gardinen ligger rullad i förpackningen med nedre kanten 
ovanpå. OBS! Korta fästskruvar vid platsen för motorn! 

3. Kör rullari upp och justera övre gränsen enligt anvisningen. 
Justering av gränserna i steg 6. 

4. Säkerställ att Rullari-gardinen fungerar utan problem. Observera 
mellanrummet max. 5 mm (se bilderna 2A och B) Kontrollera och 
vid behov, finjustera gränserna. 

bild 2A: modellerna CD 600 och CD 800 

Rullaris fästskruvars 
platser på axeln när 
gardinen är vid nedre 
gränsen. OBS! Den 
nedre skruven A fungerar 
också som 
automatlåsning  
 

Fästning av Rullari med fjäder, 
OBS! 
Låsningsbandet B som fungerar 
som automatlåsning och kan 
fästas under samma skruv som 
fästningsfjädern. 

bild 2B: modellerna CD 50 CD 150 och CD 200 



 

 
  

STEG 5B:  Montering av gardinen (tunga gardiner) 

1. Kör med den tillfälliga drivkabeln axeln i gardinens 
sänkningsriktning ända ned till nedre gränsen och 
lämna den där. I höga gardiner är det orsak att 
justera nedre gränsen längre bort innan fästningen 
av Rullari. Justering av gränserna i steg 6. 

2. Rullari-gardinen placeras under axeln i lyftselar. 

3. Med hjälp av lyftselarna lyftas gardinen upp så att den kommer nära axeln. 

4. Gardinrullen görs en aning lösare, så att den övre kanten kan fästas med borrskruvar 
eller nitar i axeln. Rullar-gardinen ligger rullad i förpackningen med övre kanten 
ovanpå. OBS! Korta fästskruvar vid platsen för motorn! 

5. Kör Rullari-gardinen på axeln med hjälp av dess egen motor. Placera början av Rullari 
på styrskenorna och kör ned den med motorn. Gå tillbaka till steg 5A, punkt 3. 

STEG 6:  Justering av gränserna (Jolly-motorer) 
 

+ Gränsen flyttas längre bort 
- Gränsen flyttas närmare 
 
 
 
 
 
JUSTERING FRÅN RULLENS 
SIDA 
 
A: Justering av övre gränsen 
B: Justering av nedre gränsen 

JUSTERING FRÅN 
FRAMSIDAN 

A: Justering av övre gränsen  
B: Justering av nedre gränsen 

STEG 7: Alternativ med färdigt hölje 1. Fäst höljets ändstyckets fot med borrskruvar 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. 

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 höljets ändar. 
(se bild 2A). 
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