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Skötselanvisning

1. Knapp

Knappen har två funktioner inbyggda, vid snabbt tryck öppnas luckan helt och

om Ni håller knappen nertryckt stannar luckan när ni släpper knappen. På

knappens baksida finns det dubbelhäftande tejp. När ni vet var det passar bäst

att ha knappen kan Ni ta bort den röda skyddstejpen och fästa knappen.

Knapp skall monteras så att den inte utsätts för fukt.

2. Funktioner

Luckan styrs av en mikroprocessor som håller re

Om något kommer i vägen för luckan stannar den. Någon risk att klämma sig

föreligger inte. 

3. Lås

Standard lås

Luckan är utrustad med automatiskt motorlås. Om någon försöker öppna

luckan när den befinner sig i stängt läge komm

luckan. 

Solid ellås 
Elslutbleck som låser över luckans öppningsbredd med ca 50 mm intervall.

Nyckellås  

Nyckellås som låser luckan i stängt läge

4. Periodiskt underhåll

Hjul och hjulbana skall hållas rena. Rörliga delar skall

teflonbaserat smörjmedel.

rengöringsmedel, som ej är slipande.

skadad. 

Trö

Skötselanvisning V80 

Knappen har två funktioner inbyggda, vid snabbt tryck öppnas luckan helt och

om Ni håller knappen nertryckt stannar luckan när ni släpper knappen. På

baksida finns det dubbelhäftande tejp. När ni vet var det passar bäst

att ha knappen kan Ni ta bort den röda skyddstejpen och fästa knappen.

Knapp skall monteras så att den inte utsätts för fukt.

Luckan styrs av en mikroprocessor som håller reda på var luckan befinner sig.

Om något kommer i vägen för luckan stannar den. Någon risk att klämma sig

Luckan är utrustad med automatiskt motorlås. Om någon försöker öppna

luckan när den befinner sig i stängt läge kommer motorn automatiskt stänga

Elslutbleck som låser över luckans öppningsbredd med ca 50 mm intervall.

Nyckellås som låser luckan i stängt läge.   

Periodiskt underhåll

Hjul och hjulbana skall hållas rena. Rörliga delar skall smörjas med

teflonbaserat smörjmedel. Vid rengöring av lucka, använd milt

rengöringsmedel, som ej är slipande. Kontrollera att motviktslina

Knappen har två funktioner inbyggda, vid snabbt tryck öppnas luckan helt och

om Ni håller knappen nertryckt stannar luckan när ni släpper knappen. På

baksida finns det dubbelhäftande tejp. När ni vet var det passar bäst

att ha knappen kan Ni ta bort den röda skyddstejpen och fästa knappen.

da på var luckan befinner sig. 

Om något kommer i vägen för luckan stannar den. Någon risk att klämma sig 

Luckan är utrustad med automatiskt motorlås. Om någon försöker öppna

er motorn automatiskt stänga 

Elslutbleck som låser över luckans öppningsbredd med ca 50 mm intervall. 

smörjas med 

Vid rengöring av lucka, använd milt 

Kontrollera att motviktslina inte är 
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