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Brukerveiledning for mobilvegg Saxi 600
Åpning av vegg:

Fig. 1: Den medfølgende spesialnøkkel settes i betjeningshullet på flaten av
teleskopelementet i parkeringssiden. Spesialnøkkelen dreies mot klokken i pilens retning
og skuffene i topp/bunn og skuffen mot karmen åpnes. Fortsett inntil skuffen er trukket
helt inn i elementet.
Fig. 2: Elementet kan nå løsnes fra det neste elementet. En magnetlist holder
elementene sammen. Bruk spesialnøkkelen til å skyve på. Drei nå elementet
rundt så det står i en 90˚ vinkel på hovedskinnen.
Fig. 3: Elementet skyves nå forsiktig inn mot anslagskarmen. For å åpne element nr.
2 settes spesialnøkkelen i betjeningshullet i kantprofilen. Så dreies nøkkelen mot
klokken til topp og bunnskuffene er kjørt helt inn i elementet. Elementet kan nå løsnes
fra det neste elementet.
Fig. 4: Så dreies elementet 90˚ rundt og kjøres forsiktig inn mot det parkerte
elementet. Med samme fremgangsmåte parkeres de resterende elementer.
OBS! Om et av elementene er med innebygget gangdør, åpnes gangdøren og i
hengselsiden skyves et lite deksel opp så stangen som aktiverer den mekaniske
tetningen i bunnen av døren deaktiviseres og elementet kan nå flyttes.
Husk å aktivere tetningen neste gang veggen settes opp.

Lukking av vegg:

Veggen lukkes ved å følge fremgangsmåten som beskrevet ovenfor men i omvendt
rekkefølge. Det første elementet kjøres over mot anslagskarmen mens det henger
vinkelrett på hovedskinnen. Umiddelbart før anslagskarmen dreies elementet rundt
og skyves forsiktig frem så magnetlistene i karmen og elementet kobles sammen osv.

Rengjøring:

Vedlikehold:

Service:

Veggen vaskes i mildt såpevann med en bløt klut. Alle hengsler og beslag ettertørkes
med en tørr klut - beslag og hjul er smurt og må ikke avfettes.
Toppskinnen er smurt av våres montører. Bør smøres etter behov, hvis
funksjonen skulle bli treg. Vi anbefaler f.eks. smøremidlet TRI-FLOW Aerosol.
Skulle veggens funksjon bli tung, kan det skyldes bygningssetninger eller
materialfeil, som ikke har kunnet konstateres i kvalitetskontrollen. Skader forårsaket av
feil betjening, setninger eller hard bruk hører ikke under alminnelig reklamasjon, og
reparasjon skjer på brukers regning.
Evt. malerreparasjoner foretas med syreherdende maling - det er viktig at overflaten
slipes før reparasjonen startes.
Er det spørsmål som ikke er besvart her, så vennligst ring oss på tel. 99 46 65 10.
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