Monteringsanvisning för vevdriven Rullari

STEG 1:

Fästning av styrskenorna
1. Vid behov, borra hålen
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.
5. Fäst den ena styrskenan, säkerställ
samtidigt att styrskenorna är i samma
riktning och att de är raka.

STEG 2:

Väggfästning

Hopmontering av axeln

1. Montera den vänstra proppen på axelns ände.
2. Montera den högra proppen på axelns ände.

STEG 3:

Montering av monteringsvinklarna

OBS! Om monteringsvinklarna är färdig monterade på skenorna, gå till steg 4. Vid höljemontering, gå till steg 5B.

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 växeln avstånd så att gardinen kan rulla sig runt
axeln. Rullens diameter de har angetts i steg 3. Bestäm redan i detta
steg vevens leddels position och justera också växeln position till
samma riktning som leddelens tapp (8 x 8 mm). Vinkeln mellan
leddelen och veven ska när man använder veven ska vara så successiv
som möjligt, varvid driften blir lätt och den påfrestar inte vevens leddel.
Fästning av leddelen i steg 5. Observera denna justerings inverkan
också på fästningen av ledens fästplåt i steg 5A.
2. Lyft axeln på sin plats med den änden först som ska i växeln.
3. Justera axelns längd till lämplig insexnyckel för justeringsskruvarna.
4. Kontrollera axelns räthet och justera efter
behov från monteringsvinklarna (se bild 4A).
Lås monteringsvinklarna med borrskruvar.
5. Lås också kullagret med skruvar, se
bild 5A.

STEG 5A:

Montering av veven i monteringsvinkeln

1.

Fäst vevledens fästplåt i
monteringsvinkeln. Ledens fästplåt kan
också fästas 45 graders vinkel i
förhållande till monteringsvinkeln.

2.

Passa in leddelens tapp (8 x 8 mm) hålet i växeln, enligt justeringen i steg
4. Leddelens tapp (8 x 8 mm) kapas till lämplig längd.

3.

Fäst leddelen på ledens fästplåt.

4.

Fäst vevens hållare antingen på vevens skaft eller så att den passar på
handtaget.

STEG 5B:

Montering av veven på höljet

1.

Fäst höljets ändstycken fot med borrskruvar i styrskenan.

2.

Passa in leddelens tapp (8 x 8 mm) hålet i växeln. Justera vid behov,
enligt steg 4. Leddelens tapp (8 x 8 mm) kapas till lämplig längd.
Observera de olika fästningsalternativen samt driftens lätthet (=den
successiva vinkeln mellan leddelen och veven när man använder den)!

3.

Fäst veven i höljets ändstycke. OBS! Ledden tas loss ännu vid
fästningen av höljet, i steg 7.

4.

Fäst vevens hållare antingen på vevens skaft eller så att den passar på
handtaget.

OBS! Höljets ände kan stödjas genom att fästa det i några punkter i väggen
/ taket (se bild 5).

STEG 6:

Montering av gardinen och säkerställande av dess funktion
1. Växeln har en inbyggd stoppare som fungerar som nedre gräns. Rotera axeln med
veven i gardinens sänkningsriktning ända till nedre gränsen och lämna den så.
2. Lyft Rullari-gardinen över axeln till upphängningsskenorna och fäst Rullari i axeln
oavsett modell antingen rakt med borrskruvar från övre lamellen (se bild 2A) eller
med fästningsfjäder (se bild 2B).
3. Fäst stopparna av plast, vilka fungerar som övre gräns.
4. Säkerställ att Rullari-gardinen fungerar utan problem. Observera mellanrummet
max. 5 mm (se bilderna 2A och B)
bild 2A: modellerna CD 600 och CD 80C
Max 5 mm

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

bild 28: modellerna CD 50, CD 150 och CD 200
Max 5 mm

1.

ringen av gardinen, ta loss leddelen från höljets ändstycke, gör ett hål i
höljets skyddsplåt för leddelens tapp och fäst höljets skyddsplåt och leddel
med skruvar.

STEG 7:

Alternativet med färdigt hölje

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 7A).
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