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1: Mät öppningen och jämför med måtten i bifogad monteringsanvisning. 
 
2: Väg av golvet med laserpass. 
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3: Om golvet inte är i nivå, lyft ena styrskenan så dom blir i samma nivå. 
 
4: Väg även in styrskenorna i sidled så dom blir raka vertikalt. 
 
5: Skruva fast styrskenorna med lämplig skruv för underlaget. 
    Viktigt att skruva fast styrskenan i överkant för att få ett stabilt montage. 



 

 

 

 

6: Lyft upp röret med den förmonterade motorn, 
    kolla på bifogad måttskiss vilken sida motorn ska sitta på så att röret blir vänt åt 
    rätt håll. 
 

7: Skruva fast röret med 2x3 st försänkta M8 
    Skruvarna sitter i förmonterade i fästjärnet som är i styrskenans överdel, 
     demontera dessa innan röret lyfts upp. 

2x3 M8 
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8: Lyft upp jalusimattan och häng den under upprullningsröret 
    i spännremmar 
    Använd godkända spännremmar 

Jalusi- 
matta 

 

9: Dra jalusimattan runt röret och skruva fast M6 skruvarna 

Jalusi- 
matta 

 

Jalusimatta 

Jalusimatta 
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10: Koppla in motorn enligt bifogat kopplingsschema och 
      kör motorn så att jalusimattan rullar upp sig på röret. 
      Ta bort remmarna. 

11: Ställ in gränslägena på motorn så att jalusi mattan 
hamnar som i figuren. 

Jalusimatta 

Min. 80 mm 

Max. 0 mm 

Inställning av gränslägen på tubmotor 
 
Oavsett om motorn är placerad till vänster eller höger: 
 
 
Pil som pekar från jalusiöppningen ställer läget mot golv (pil pekar emot dig)
    
- jalusimatta stannar längre upp från golv 
+ jalusimatta går längre ned mot golv 
 
Pil som pekar mot jalusiöppningen ställer läget mot tak (pil pekar ifrån dig)
    
- jalusimatta stannar längre ned från tak 
+ jalusimatta går längre upp mot tak 
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12: Montering av kåpor 
      Kåpor är ett tillbehör och är med i leveransen om det är beställt. 

Kåpa rullsida 
 

Kåpa utsida 
 

Skruva fast kåpan med bifogad skruv 

13: Ta bort skyddsplast 

Skyddsplast finns här 
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14: Sätt dit plastplugg om det är ett väggmontage 

15: Klart! 



 


