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Sid. 4-8 – MONTERA SKJUTDÖRRARNA

Monteringsanvisningar 

(a) x2

Om den övre skenan ser ut som  
någon av dessa (A) hoppa till sidan 4.hoppa till sidan 4.

Om hjulen är i linje (A) gå till sida 2. Om hjulen är förskjutna på detta sätt (B) 
gå till sida 3.

Om den övre skenan ser ut  
som (B) hoppa till sidan 7.  
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3 mm (a) x2 (b) x2
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SID. 2 & 3 – MONTERA MJUKSTÄNGNING PÅ DÖRRAR

VERKTYG SOM BEHÖVS:

Monteringsanvisningar

FÄSTDON SOM  
MEDFÖLJER:

VERKTYG SOM BEHÖVS: FÄSTDON SOM  
MEDFÖLJER:

Monteringsanvisning

SOFTCLOSE
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Montera ihop båda delarna av mjukstängningen enligt bilden 
ovan. Sätt i och dra åt muttrarna och skruvarna på båda sidor.

Sätt i de två M4-skruvarna (A) och använd medföljande brickor 
(B). Skruva fast stoppen men dra inte åt hela vägen än.

Rikta in och centrera mjukstängningen i mitten av den övre 
skenan och placera stoppen i mellanrummet i den övre skenan.

Dra åt båda stoppen med en insexnyckel så att de låses på plats. 
(Se till att mjukstängningen inte glider, men dra inte åt för hårt.) 
Förbered mjukstängningen genom att föra spetsen hela vägen 
tills du hör ett klickljud. VIKTIGT: Tryck inte enheten mot hjulen på 
den övre styrskenan, utan lämna ett mellanrum på 20 mm.  
Säkerställ att de rör sig fritt.

Använd en blyertspenna för att överföra markeringen från 
mjukstängningen till dörren. Den kommer att användas i ett 
senare steg för att rikta in mjukstängningens stift.

För att montera mjukstängningens stift ska du rikta in stålplat-
tan i plastdelen (enligt bilden). Sätt i skruven och dra åt med 
en insexnyckel.

Muttern passar in i 
beslaget.

Markering

Exemplet visar vänsterstängande 
dörr / framsidan av dörren.

MONTERA MJUKSTÄNGNING PÅ DÖRRAR

SE ANVISNINGARNA FÖR ”MONTERA SKJUTDÖRRAR”  
(GÅ TILL SIDA 4)

Obs! Vissa delar kan skilja sig något åt utseendemässigt, men 
monteras på samma sätt som på bilden.
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Muttern passar in i beslaget.

Markering

Montera ihop båda delarna av mjukstängningen enligt bilden 
ovan. Sätt i och dra åt muttrarna och skruvarna på båda sidor.

Ta bort skyddsfilmen från en av sidorna på den dubbelhäftande 
tejpen och klistra fast tejpen på undersidan av mjukstängningen 
(enligt bilden).

Rikta in spåret på mjukstängningsdelen med tungan på den 
övre styrskenan. Sätt fast mjukstängningen på dörrens ovankant, 
och se till att spåret sitter ordentligt på tungan.

Håll mjukstängningen parallellt med dörren, säkerställ att mjuk-
stängningen sitter på plats genom att skruva i två 3 mm-skruvar 
(a) i hålen på tungan på den övre styrskenan. 2. Förbered mjuk-
stängningen genom att föra spetsen hela vägen tills du hör ett 
klickljud.

Använd en blyertspenna för att överföra markeringen från 
mjukstängningen till dörren. Den kommer att användas i ett 
senare steg för att rikta in mjukstängningens stift.

För att montera mjukstängningens stift ska du rikta in stålplattan 
i plastdelen (enligt bilden). Sätt i skruven och dra åt med en 
insexnyckel.

MONTERA MJUKSTÄNGNING PÅ DÖRRAR
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SE ANVISNINGARNA FÖR ”MONTERA SKJUTDÖRRAR”  
(GÅ TILL SIDA 4)

Obs! Vissa delar kan skilja sig något åt utseendemässigt, men 
monteras på samma sätt som på bilden.



1-1- Skruva fast den övre skenan i taket. Se till att ha jämna avstånd 
mellan skruvarna. 2-2- Placera golvskenan på golvet. (Fäst den inte 
ännu).

Placera dörren i golvskenans och den övre skenans innersta spår.

Se till att dörren står rakt längs hela skenan. (Gör detta genom att 
justera golvskenan). Gör en markering på golvet när dörren är i 
rätt position.

Ta bort dörren. A- VIKTIGT: Gör markeringar 100 mm innanför 
vardera änden samt med jämna avstånd (cirka 500 mm) längs 
hela skenan. Detta gäller alla sorters skenor.

Gör markeringar där borrhålen ska vara. Borra sedan genom 
skenan och ner i golvet.  Skruva fast skenan i golvet med 
hjälp av lämpliga fästdon. (Det går också bra att använda 
dubbelhäftande tejp för att fästa golvskenan).1

4b

4a

2

3

Obs! Vissa delar kan skilja sig något åt utseendemässigt, men monteras på samma sätt som på bilden. 

1

1

2
32

Innersta spåret 

A
4b

100 mm

Om fixeringsbrickor ej ingår.

4a
A

SV: Skruvar medföljer ej. Använd skruvar och pluggar som är lämpliga 
för de väggar, golv och tak där skenan ska sättas fast.

SV: Kontrollera att det inte döljer sig några elektriska kablar eller 
vattenrör i borrhålet.

MONTERA SKJUTDÖRRARNA
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Gör markeringar 37 mm innanför golvskenans främre kant och 
där fixeringsbrickorna ska placeras. Skruva fast dem i golvet med 
hjälp av lämpliga fästdon.

När dörrarna är placerade i rätt spår och är stängda ska 
mjukstängningsenheten se ut som på bilderna ovan.

1 -1 - Sätt tillbaka EN skjutdörr åt gången på skenorna. 2 -2 - Sätt 
dörren i rätt position.  3 -3 - Överför markeringen från dörren 
till den övre skenan. 4 -4 - Skjut undan dörren och placera 
mjukstängningsmottagaren vid markeringen enligt bild 5b  
(se till att stiftet pekar åt rätt håll).

5 -5 - Tryck mjukstängningsmottagaren mot den övre skenans 
baksida. 6-6- Gör en markering i varje skruvhål och borra pilothål.  
7- Skruva fast stiftet med medföljande skruvar enligt anvisningen 
(a).  
VIKTIGT: 1- Se till att mjukstängningsmottagaren placeras vid 
markeringen. 2- Se till att stiften pekar åt rätt håll enligt bild 
5b. 

4c 5c

5a

5b

Obs! Vissa delar kan skilja sig något åt utseendemässigt, men monteras på samma sätt som på bilden.

 

5b 5c

5a

3 dörrar 

Övre skenan 

Vänster  
 

Höger  

Riktning 

4 dörrar 

Skruva i det här hålet först 

Markering  

a a

Placera dörrar för mjukstängning Sätt fast mjukstängningens stift

37 mm

4c

Om ditt system använder fixeringsbrickor (medföljer)

Vänsterstängning  Högerstängning 

Mjukstängning  

Översikt för 2 dörrar

Dörrens stängriktning Dörrens stängriktning

MONTERA SKJUTDÖRRARNA
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Om dörrarna behöver höjas eller vinklas om, måste golvhjulen 
justeras med hjälp av skruvarna (på samma sätt som på bilden). 
Detta kan göras för att räta upp dörrarna mot varandra eller 
sidorna. När dörrarna har placerats på golvskenan, ta bort det 
gula låset på det här hjulet för att aktivera dess urspårningsskydd.

När dörrarna är på plats (följ steg 1-3 ovan) koppla på 
urspårningsskyddet på följande sätt: 1. Vrid upp spärren på 
urspårningsskyddet. 2. Tryck ner spärren mot skenan (tills ett 
klickljud hörs). 3. Vrid tillbaka spärren på urspårningsskyddet 
hela vägen. VIKTIGT: Spärrarna måste vara påkopplade för 
att dörrarna inte ska hoppa ur skenorna. För att koppla från 
urspårningsskydden, upprepa stegen i omvänd ordning.

Om mjukstängningen inte aktiveras, justera stiftet (på samma sätt 
som på bilden). Använd en insexnyckel för att höja eller sänka 
dörrarna.

 6a   7

 6b

Obs! Vissa delar kan skilja sig något åt utseendemässigt, men monteras på samma sätt som på bilden. 

6b 7

3.2.1. 

6a

För dörrar som har synliga hjul med fjädring 

För dörrar som har synliga hjul med spärr 

MONTERA SKJUTDÖRRARNA
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Skjut in stiften i skenan innan den fästs i taket. Skjut in dem till 
mitten av skenan så att de inte är i vägen när du går vidare med 
de följande stegen. VIKTIGT: Den bredaste änden av stiftet ska 
alltid vara längst bort från väggen.

När dörrarna är placerade i rätt spår och är stängda ska 
mjukstängningsenheten se ut som på bilderna ovan.

1-1- Skruva fast den övre skenan i taket. Se till att ha jämna avstånd 
mellan skruvarna. 2-2- Placera golvskenan på golvet. (Fäst den inte 
ännu).

Placera dörren i golvskenans och den övre skenans innersta spår.

Använd vattenpass för att se till så att dörren står rakt längs hela 
skenan. (Gör detta  
genom att justera golvskenan). Gör en markering på golvet när 
dörren är i rätt position.

 

1 4
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2

1a

Obs! Vissa delar kan skilja sig något åt utseendemässigt, men monteras på samma sätt som på bilden.

1

2 3 4

1a

Innersta spåret 

1

2

Skruvar medföljer ej. Använd skruvar och pluggar som är lämpliga för de 
väggar, golv och tak där skenan ska sättas fast.

Kontrollera att det inte finns några elektriska kablar eller vattenrör i 
borrhålet.

3 dörrar 

Riktning 

4 dörrar 

Vänsterstängning  Högerstängning

Mjukstängning  

Översikt för 2 dörrar 

MONTERA SKJUTDÖRRARNA
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Ta bort dörrarna och skruva fast golvskenan. VIKTIGT: Gör 
markeringar 100 mm innanför vardera änden samt med 
jämna avstånd (cirka 500 mm) längs hela skenan. Detta 
gäller för alla sorters skenor.

Gör markeringar 37 mm från linjen som du har gjort och gör en 
ny linje där fixeringsbrickorna ska placeras. Skruva fast dem i 
golvet med hjälp av lämpliga fästdon.

1-1- Sätt tillbaka EN skjutdörr åt gången på skenorna. 2-2- Sätt 
dörren i rätt position. 3-3- Överför markeringen från dörren 
till den övre skenan. 4-4- Skjut undan dörren och placera 
mjukstängningsmottagaren vid markeringen enligt bild 6a  
(se till att stiftet pekar åt rätt håll). 5-5- Skruva fast 
mjukstängningsmottagaren (se bild 8).

1-1- Gör en markering i varje skruvhål och borra pilothål. 2-2- Skruva 
fast mjukstängningsmottagaren med medföljande skruvar enligt 
anvisningen (a).

Ändra höjd och vinkel på dörrarna genom att justera golvhjulen 
med en 4 mm-insexnyckel.

Om mjukstängningen inte aktiveras, justera stiftet (på samma sätt 
som på bilden). Använd en insexnyckel för att höja eller sänka 
dörrarna.

5a

8

7

6b

5b

6a

Obs! Vissa delar kan skilja sig något åt utseendemässigt, men monteras på samma sätt som på bilden. 

A
A

5b

8

5a

37 mm

6a

Övre skenan 

Dörrens stängriktning Dörrens stängriktning

Vänster Höger  

VIKTIGT: Justera skruven 
närmast golvet.

76b

Skruva i det här 
hålet först 

Markering 

a a

MONTERA SKJUTDÖRRARNA
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RÅD ANGÅENDE FÄSTDON

Fästdon för tak och väggar: Ta reda på vilken sorts vägg eller tak som produkten ska fästas vid. 
Fråga din lokala järnhandel om råd om de medföljande fästdonen inte lämpar sig för din vägg 
eller ditt tak.

Skötsel och underhåll: Säkerhet: Kontrollera alltid infästning och placering så att din säkerhet 
inte äventyras i och kring hemmet. Infästning: Kontrollera infästningen då och då för att 
säkerställa att inte väggpluggar eller skruvar lossnar.

Olika material:
Följande väggpluggar kan användas om din vägg är av tegel, betonghålsten, betong, sten eller trä.

Nr 1. ”Universal-, betong- eller lättbetongplugg”. 
Lättbetong bör inte användas för att bära upp tunga objekt. Använd i sådana fall en 
specialplugg för lättbetong. Vid lättare belastning kan universalpluggar användas.

Nr 2. ”Gipsplugg”. 
Används för att fästa lättare objekt på skiljeväggar av gips.

OBS! VIKTIGT: Kontrollera alltid att det inte döljer sig kablar eller rör i väggen där du ska borra. Använd skruvar och pluggar som är 
lämpade för att bära upp enheten i fråga. Vid osäkerhet, kontakta alltid en kvalificerad säljare.

Tips: 1. Använd en borr som passar väggpluggens och hålets storlek. 2: Borra rakt, forcera inte borren och gör inte hålet bredare. 3: Var extra 
försiktig när du borrar i höga väggar, tak eller kakelplattor. Använd väggpluggar som är tjockare än kakelplattorna för att plattorna inte ska 
spricka och gå sönder. 4: Väggpluggarna ska vara väl avpassade och sitta fast ordentligt i hålet.

  

Nr 3. ”Skivexpander”. 
Används till skiljeväggar av gips och till ihåliga trädörrar.

Nr 3. ”Trämaterial”. 
Pluggar behövs inte om de medföljande skruvarna ska fästas i träpanel.
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