
Monteringsinstruksjon H80RG El-drevet 

o Leveringsmottak
Transportskader og mangler i leveringens omfang skal oppgis på fraktseddelen og
meldes til transportøren og til ErgoSafe. Meldingen skal formidles innen en uke
etter mottak og før luken monteres i bygningen. Mangelfull utførsel og
leveringsomfang eller skade fra transportørens side kan ikke påberopes hvis
oppgitt tidsramme ikke overholdes.

o Før montering
Les grundig gjennom monteringsanvisningen før monteringen påbegynnes.
Vær oppmerksom på at angitte mål er faktiske mål. Kontroller at veggåpningen er
stor nok. Kontroller at underlaget er i vater, dette er svært viktig for lukens
funksjon. Kontroller også at overflaten er jevn. Er overflaten ujevn, er det fare for
at lukens bunnstykke bulker seg, slik at den bevegelige delen tar i bunnstykket.
Kontroller at transformatoren er med.

o Montering
Plasser luken slik at det er like mye plass på begge sider. Kontroller at luken står
vannrett ved hjelp av vater og at luken ikke heller utover eller innover. Bor to hull
i sideprofilen og fest denne i veggen med skrue som passer for underlaget. Bor
deretter to hull i motsvarende sideprofil, kontrollerer at den bevegelige luken går
fritt inn i U-listen, ved å dra luken med håndkraft. Gjør den ikke det, har du nå
mulighet til å justere dette ved å dra eller trykke siden som ikke er festet, innover
eller utover. Når den bevegelige delen går fritt i U-listen og dette er justert, fest
luken.

o Fuging og feielister
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Hvis det skal fuges, monteres feielister eller platekledning rundt luken, vær 
oppmerksom på at aluminiumslokket på innsiden skal kunne demonteres ved 
periodisk vedlikehold og eventuell service av luken. Fugeskum skal ikke brukes 
som tetting mellom luke og vegg. 

o Tilkobling
Koble transformatoren til stikkontakt og deretter til luken med kablene som er
montert ved levering.

o Prøvekjøring
Når du trykker på knappen, foretar luken en innlesing for å finne sluttposisjonene
sine. Når luken har funnet sluttposisjonene sine, kommer den til å bremse farten
før den er helt åpen eller lukket. Kontroller at luken løper fritt inn i U-listen. Gjør
den ikke det, gjentar du momentet ved «montering» for å få luken til å løpe fritt i
U-listen.

o Kabeltrekking
Fest kablene ved hjelp av kabelkanal eller tilsvarende. Trekk ikke kabler skjult bak
innredningsdetaljer.

o Garanti
For at full garanti skal gjelde, kreves det at Monteringsinstruksjon og
Vedlikeholdsbeskrivelse følges.
Det er ikke tillatt å feste undertak, persienner eller liknende i lukekonstruksjonen.
Ved tvil, kontakt oss eller finn mer informasjon på www.ergosafe.se Når det
gjelder glassgarantier, viser vi til Svenskplanglasförenings retningslinjer.
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