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Bruksanvisning för blockvägg SWG
Öppning av väggen:

Bild 1: Den medföljande regelnyckeln

parkeringsplats. Regelnyckeln dras moturs och tätningar

karmen öppnas. Fortsätt tills låsskenan är helt indragen

Bild 2: Elementet kan nu lossas från

elementen tillsammans. Använd regelnyckeln

att ena hjulupphängningen körs i parkeringsskenan

Bild 3: När elementet är vinkelrät mot

fasta väggen. För att öppna det andra elementet

kantprofilen, här vrider du nyckeln moturs tills det att låsregeln i toppen

i elementet. Elementet kan nu

Bild 4: Nu skjuts elementet ut på parkeringsskenan

parkerade elementet. På samma sätt

OBS! Om ett av elementerna har inbyggd

gångjärnssidan så att stången som aktiverar

tätningen i botten av dörren inaktiveras 

Kom ihåg att aktivera tätningen nästa gång

Stänga väggen:
Väggen stängs genom att följa proceduren som beskrivits

främre delen körs försiktigt över mot anslagskarmen

elementet blir kopplade

Rengöring:
Tvätta väggen med milt tvålvatten och en mjuk trasa.

trasa, beslag och hjul är smorda

Underhåll:
Hjul, skjutreglar och gångjärn är smorda

behöva underhållas. Om funktionen

gångjärn smörjas med neutral eller

Om väggen är tung att betjäna kan orsaken vara sättningar i bygget eller 

upptäckts i kvalitetskontrollen. Kontakta SWG för service. Skador orsakade av

inte av SWG's garanti och reparation

Möjligen kan målarreparationer göras med

slipas före reparationen

Leverantör ansvar:
Byggnadsstyrelsens byggleverans kontraktsparagrafer

Kvalitetskontroll utföras av oss

Service:
Har du frågor så kan du kontakta oss

SWG 600 – Takhängd -2 punkt.
Öppning av väggen:

regelnyckeln används för att låsa elementet i sin 

och tätningar i toppen och botten och låsskenan mot 

låsskenan är helt indragen i elementet.

lossas från nästa element. En magnetremsa håller

regelnyckeln för att skjuta på. Skjut nu på elementet så 

i parkeringsskenan som är vinkelrät mot huvudskenan.

är vinkelrät mot huvudskenan tryck den försiktigt mot den 

För att öppna det andra elementet är regelnyckelhålet placerat i 

tills det att låsregeln i toppen och botten skjuts in 

kan nu frigöras från nästa element.

ut på parkeringsskenan och körs försiktigt in mot det 

På samma sätt parkeras de andra elementerna.

har inbyggd gångdörr, så öppnas den på 

som aktiverar den mekaniska 

i botten av dörren inaktiveras och panelen kan flyttas.

nästa gång väggen ska sättas upp.

väggen:
som beskrivits ovan men i omvänd ordning. Den 

mot anslagskarmen så de magnetiska remsorna i karmen och 

blir kopplade ...... osv.

Rengöring:
trasa. Alla gångjärn och beslag eftertorkas med en torr 

är smorda och får inte avfettas.

Underhåll:
är smorda av våra snickare och bör normalt inte 

Om funktionen skulle vara trög kan hjulen och

med neutral eller teflon olja.

kan orsaken vara sättningar i bygget eller material fel som inte har 

för service. Skador orsakade av missbruk eller våld täcks 

och reparation sker på användarens bekostnad.

göras med syrahärdande färg - det är viktigt att den 

före reparationen görs.

Leverantör ansvar:
byggleverans kontraktsparagrafer från 25 juni 1986 är giltigt.

utföras av oss efter slutmontering.

Service:
kan du kontakta oss på info@swg.nu eller tel. 0662-30265
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