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Bruksanvisning för SWG 900 Vikvägg

Ta tag i de 2 första elementen och dra dessa så att 

de står nästan paralellt med skenan.

Tryck på kanten av första elementet för att köra ut

Väggen i rummet, väggen kommer inte bli helt rät.

Styr sedan försiktigt.

Fortsätt med att räta upp väggen från fästesidan och 

lås regeln med regelnyckeln för att stabilisera väggen.

Det sista elementet innan dörrelementet låses med 

reglar, både i  uppe och nere.

Till sist stängs dörren mot anslagskarmen.

Öppning av väggen: 
Samma förfarande men i omvänd ordning-

Kom ihåg! Använd alltid väggen försiktigt och använd alltid skjutreglarna.

Underhåll:
Hjul, skjutreglar och gångjärn är smorda av våra snickare och bör normalt inte behöva underhållas. Om

funktionen  skulle vara trög, kan hjul och gångjärn smörjas med neutral eller teflon olja.

Om väggen är tung att betjäna kan orsaken vara sättningar i bygget eller materialfel som inte upptäckts i 

kvalitetskontrollen. Kontakta SWG för service.

Skador orsakade av missbruk, våld eller liknande täcks inte av SWG’s garanti och reparation sker på 

användarens bekostnad.

Rengöring:
Väggen tvättas med såpvatten och trasa. Alla gångjärn och fästen eftertorkas med en torr trasa 

och hjul är smorda och får inte avfettas.

Kontakt:
Vid frågor kontakta vänligen info@swg.nu eller ring 0662
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Fortsätt med att räta upp väggen från fästesidan och 

lås regeln med regelnyckeln för att stabilisera väggen.

Kom ihåg! Använd alltid väggen försiktigt och använd alltid skjutreglarna.

Hjul, skjutreglar och gångjärn är smorda av våra snickare och bör normalt inte behöva underhållas. Om

funktionen  skulle vara trög, kan hjul och gångjärn smörjas med neutral eller teflon olja.

Om väggen är tung att betjäna kan orsaken vara sättningar i bygget eller materialfel som inte upptäckts i 

Skador orsakade av missbruk, våld eller liknande täcks inte av SWG’s garanti och reparation sker på 

Väggen tvättas med såpvatten och trasa. Alla gångjärn och fästen eftertorkas med en torr trasa – beslag 

eller ring 0662-30265


