FDV-DOKUMENTASJON
1. PRODUKTBESKRIVELSE

Leddport for garasjer.
Motor:
Bredde:
Høyde:
Farge:
Fjær og vaier:

Stål galvanisert

Skruer og
festemateriell:

Stål el.forsinket

Tetningslist:

Myk termoplastisk EPDM

Overflate dørblad/
forsterkninger:

Varmgalvanisert stål, primer og
polyesterlakk/PVC film

Isolasjon:

Polyurethan (PUR)

Vindu:

Herdet glass, enkelt eller isolert

Sprosser:

Hard PVC

Topp og bunnprofil:

Aluminium

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Standard bruk:
Garasjeporten skal monteres som beskrevet i monteringsveiledningen, og skal kun brukes som dør for
innkjøringsåpning i garasjer.
Rengjøring og ettersyn:
Porten bør vaskes/spyles 2 ganger i året. Dersom du bor i umiddelbar nærhet til sjø, bør dette gjøres hver
måned.
Riper i lakk bør males over for å unngå rustflekker. Kontakt leverandør om lakk.
Muttere og skruer bør sjekkes minst 1 gang pr. år.
Ved motordrift bør portens balanse sjekkes 1 gang pr. år og etterjusteres.
Vaier bør kontrolleres og byttes ut ved tegn til oppflising eller slitasje.
Lager, trinser, fjærer, bunnbrakett og andre bevegelige deler bør oljes av og til. Bruk egnet tynnflytende
smøreolje på sprayboks, for eksempel LOBAS UNV spray GT7. Spray på og tørk av overflødig olje.
Ved tegn til defekte deler eller annet som gjør at porten ikke går som den burde; kontakt forhandler.
Ved aktivisering av fallsikring i forbindelse med fjær- eller vaierbrudd, må også fallsikring og sideskinner
kontrolleres/eventuelt utskiftes samtidig. Det anbefales å la profesjonell installatør kontrollere porten i
slike tilfeller.
NB! Husk å alltid spenne ned fjærene før utskifting av deler.
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FDV-DOKUMENTASJON
Ta vare på monteringsanvisningen.
Vedlikehold portåpner: Se manual for denne

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Hovedkonstruksjon: 5 år ved normal bruk, slitedeler 2 år. Se salgs og leveringsbetingelser.

Renholdsvennlighet
Porten bør vaskes/spyles 2 ganger i året. Dersom du bor i umiddelbar nærhet til sjø, bør dette gjøres hver måned.
Porten kan vaskes med såpe og vann.

Øvrige opplysninger
Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser. Isolerte porter inneholder polystyren, som kan avgi kullos ved
ufullstendig forbrenning.

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør

HD Solskjerming AS

Postadresse

Årøsetervegen 10

Postnr. og poststed

6422 Molde

Telefon

91150200

E-post

post@hdsol.no

Internett
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