
Monteringsinstruktion H80RG eldrevet 

o Leveringsmodtagelse
Transportskader og mangler i leveringsomfanget skal angives på fragtsedlen og
anmeldes til transportfirmaet og til ErgoSafe. Anmeldelsen skal ske inden en uge
efter modtagelsen, og inden lugen monteres i bygningen. Man kan ikke påberåbe
sig mangler i udførelse eller leveringsomfang eller skader fra transporten, hvis den
anførte tidsramme ikke er opfyldt.

o Før montering
Læs monteringsanvisningen nøje igennem, før montering påbegyndes.
Bemærk, at de angivne mål er lugens fulde mål. Kontroller, at vægåbningen er
tilstrækkelig stor. Kontroller, at underlaget er i vater. Dette er meget vigtigt for
lugens funktion. Kontroller også, at overfladen er jævn. Er overfladen ujævn, er
der risiko for, at lugens bundstykke giver efter, hvilket vil resultere i, at den
bevægelige del klemmer mod bundstykket. Kontroller, at transformatoren også
følger med leveringen.

o Montering
Anbring lugen således, at den sidder lige midt i hullet. Kontroller, at lugen står i
vater, og at den ikke hælder udad eller indad. Bor to huller i sideprofilen og sæt
den fast i væggen med en skrue, der egner sig til vægtypen. Bor derefter to huller
i den modsatte sideprofil. Kontroller ved at trække i lugen med håndkraft, at den
bevægelige luge løber frit ind i U-listen. Hvis det ikke er tilfældet, er der nu
mulighed for at justere den ved at trække eller trykke den side, der ikke er
monteret, indad eller udad. Når den bevægelige del løber frit i U-listen, kan lugen
monteres færdig.

o Fugning og kantlister
Hvis der skal fuges, monteres kantlister eller pladepaneler rundt om lugen.

Bemærk, at aluminiumsdækslet på indersiden skal kunne demonteres i

forbindelse med periodisk vedligeholdelse og eventuel service på lugen. Der må

ikke bruges fugeskum som tætning mellem luge og væg.
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o Tilkobling
Tilslut transformatoren til vægkontakten og derefter til lugen med de kabler der
er monteret ved leveringen.

o Prøvekørsel
Når du trykker på knappen, vil lugen foretage en indlæsning for at finde sin
slutposition. Når lugen har fundet sin slutposition, vil den bremse, inden den er
helt åben eller helt lukket. Kontroller, at lugen løber frit i U-listen. Hvis den ikke
gør det, så gå tilbage til afsnittet "montering" ovenfor og følg anvisningerne igen.

o Trækning af kabler
Fiksér kablerne i en kabelkanal eller lignende. Undgå at trække kablerne skjult bag
faste inventardele.

o Garanti
For at fuld garanti skal gælde kræves det, at monteringsinstruktionerne og
vedligeholdelsesbeskrivelserne følges.
Det er ikke tilladt at fastgøre loft, persienner eller lignende i lugekonstruktionen.
Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte os eller hente informationer på
www.ergosafe.se. Angående glasgaranti henviser vi til retningslinjerne fra Svensk
planglasförening. 
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