Monteringsinstruktion H100 Manuell
o Leveransmottagning
Transportskador och brister i leveransens omfattning ska anges på fraktsedeln,
och anmälas till transportören samt till ErgoSafe. Anmälan skall ske inom en vecka
efter mottagandet och innan luckan monteras i byggnaden. Brist i utförande och
leveransomfattning eller skada från transportören kan inte åberopas om angiven
tidsram ej uppfyllts.

o Innan Montering

Läs noggrant igenom monteringsanvisningen innan montering påbörjas.
Notera att angivna mått är luckans verkliga mått Kontrollera att väggöppningen är
tillräckligt stor. Kontrollera att underlaget är i våg, detta är mycket viktigt för
luckans funktion. Kontrollera även att ytan är jämn, är ytan ojämn finns det risk
för att luckans bottenstycke bågnar vilket får till följd att den rörliga delen tar i
bottenstycket.

o Montering

Placera luckan så att det är lika mycket ställplats på båda sidorna. Kontrollera att
luckan står i våg med vattenpass samt att luckan inte lutar utåt eller inåt. Borra
två hål i sidoprofilen och fäst denna i väggen med lämplig skruv för underlaget.
Borra därefter två hål i motsvarande sidoprofil, kontrollera att den rörliga luckan
går fritt in i U- listen, genom att dra luckan med handkraft, gör den inte det har ni
nu möjlighet att justera detta genom att dra eller trycka den sida som inte är
infäst inåt eller utåt. När den rörliga delen går fritt i U-listen, när detta är justerat
fäst luckan.

o Fogning och Smyglister

Om det skall fogas, monteras smyglister eller plåtinklädnad runt luckan observera
då att aluminium locket på insidan skall kunna demonteras vid periodiskt
underhåll och eventuell service av luckan. Fogskum får inte användas som tätning
mellan lucka och vägg.
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o Provkörning

Kontrollera att luckan löper fritt in i U-listen. Gör den inte det så gör om
momentet vid ”montering” för att få luckan att löpa fritt in i U-listen.

o Garanti

För att full garanti skall gälla krävs det att Monteringsinstruktion samt
Skötselbeskrivning följs.
Det är inte tillåtet att fästa undertak, persienner eller liknande i
luckkonstruktionen. Finns det tveksamheter kontakta oss eller hämta information
på www.ergosafe.se Angående glasgarantier hänvisar vi till
Svenskplanglasförenings riktlinjer.
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