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Denna handbok innehåller information som täcker montering och justering
av vikdörr Kronfönster Regal samt instruktioner för underhåll och skötsel
efter genomförd montering. Spara därför denna handbok för framtida bruk
även efter monteringen är genomförd. 

Handboken gäller partier som viks såväl inåt och utåt, åt vänster och höger
riktning med och utan slagdörr/gångdörr.

Läs noga igenom informationen innan ni påbörjar montering av partiet. 
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Inledning

Upprättad: 2022 02 17
Version: 1



Tack för att du har valt Kronfönster
Vi förstår att det inte alltid är lätt veta vilken produkt man ska välja när man planerar ett projekt. Därför vill vi säga
tack för att du har tagit beslutet att välja just våra produkter. 

Vår ledstjärna är - Mest fönster för pengarna, bakgrunden till detta är att vi i sann småländska anda tycker att det
mesta ska ingå när man köper nya fönster, dörrar, skjutdörrar och vikdörrar. För dig innebär det att du aldrig
behöver fundera på kvalitén bakom en produkt, du kan utgå ifrån att vi redan funderat på det åt dig och sett till att
dina produkter uppfyller kraven för ett krävande skandinaviskt klimat med lång livslängd. T Fönster lämnar med orsak
av detta marknadsledande produktgarantier som vi vet att vi kan stå bakom eftersom vi vet vad som förväntas av oss
och våra produkter. När du tar dina produkter i bruk är det viktigt att du ser till att underhåll och skötsel sker enligt
informationen i denna handbok så att du kan använda dina produkter med bibehållen funktion och livslängd under
lång tid framöver. 

Vårt åtagande

När vi levererar våra produkter till dig är vår ambition att dessa ska leva upp till våra kvalitetsnormer. Det innebär att
vi förväntar oss produkter som är fria från skador och defekter och där det som beställts levereras. Om du mot
förmodan skulle motta produkter som inte överensstämmer med detta vill vi bli informerade så snart som möjligt så
att vi kan hjälpa dig och förbättra vårt kvalitetsarbete. Se styckena Garantivillkor samt Mottagningskontroll för mer
information. 
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För att garantin ska gälla krävs att produkten monteras i utrymme som är uppvärmt året runt med temperatur på
minimum 18 grader. Produkten ska monteras så att de är skyddade från hårt slagregn, kraftiga vindar och ett läge
som inte utsätter partierna för onormal påfrestning. 

Garantierna gäller inte i händelse av omständigheter T fönster AB inte kan påverka exempelvis force majeure
(naturkastastrof, storm, översvämning etc.) om produkterna utsätts för onormal belastning, yttre åverkan,
sättningar i byggnaden mm. 

Ett garantirelaterat fel är ett ursprungsfel på en produkt, ett fel som uppstått under tillverkning av produkten. Fel
som uppstår utanför det som betraktas som ursprungsfel täcks inte av T fönster ABs garantier. Exempel på fel som
inte täcks av garanti är installation som utförts felaktigt, undermålig skötsel och underhåll av produkten, felaktigt
handhavande och ovarsamhet, yttre åverkan eller annat som kan härledas till köparen eller brukaren av produkten.
För att garantierna ska vara gällande krävs att köparen fortlöpande utför regelbundet underhåll av produkten enligt T
fönster ABs anvisningar. 

Garantivillkor
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Allmänna förutsättningar

Felanmälan vid produktfel
Vid garantirelaterade fel på produkten skall dessa anmälas skriftligt till oss genom felanmälan i formulär på vår webbplats under:
https://www.kronfonster.se/foretaget/felanmalan/. 

Reklamation ska styrkas med tydliga foton (helhetsbilder och detaljbilder). Produkter med skador får ej monterats utan
godkännande från T fönster ABs kundtjänst. Skador på produkterna som monteras utan godkännande accepteras inte som fel. 

Anvisningar finns på vår webbplats under: https://www.kronfonster.se/information/montering-av-fonster/. 

Garantiåtaganden
Garantin innebär att T fönster AB avhjälper sådant fel på produkten som omfattas av garantin enligt ovan. Felet kan avhjälpas genom
reparation av befintlig produkt, genom utbyte av defekt komponent i produkten eller genom utbyte av hela produkten. T fönster AB
avgör om garantifel ska avhjälpas genom reparation eller utbyte av produkten. 

Garantin omfattar inte kostnader för eventuella montering av produkt eller arbetskostnader för foder och anslutningar kring
produkten, lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av produkten. 

Vid potentiell reklamation
Felanmälan förutsätter att kund följt T fönster ABs föreskrifter för leveransmottagande, hantering och lagring av produkt och i de fall
det är gällande monterats och underhållits enligt våra föreskrifter.

Felanmälan vid transportskada
Skador som uppstått under transport samt saknade produkter/tillbehör ska anges skriftligt på fraktsedeln. Fraktsedeln betraktas
som juridisk handling och leveransrelaterade fel som underlåtits att anmälas i samband med leveransen accepteras ej. 

Vid leveransrelaterade fel på produkten skall dessa anmälas skriftligt till oss genom formulär på vår webbplats under:
https://www.kronfonster.se/foretaget/felanmalan/. 

Reklamation ska styrkas med tydliga foton (helhetsbilder och detaljbilder). Produkter med skador får ej monterats utan
godkännande från T fönster ABs kundtjänst. Skador på produkterna som monteras utan godkännande accepteras inte som fel. 



Kontrollera att antal produkter och tillbehör överensstämmer mot beställningen. 

Kontrollera att inga synbara skador/fel/defekter förekommer på någon del av produkterna. 

I samband med att leveransen tas emot ska kontroll utföras av beställaren/mottagaren av godset och säkerställa att
samtliga kollin/produkter som är beställda medföljer leveransen samt är utan skada (repor, sprickor, defekter mm.).
Skada som upptäcks i samband med mottagande ska påtalas för chauffören och noteras på fraktsedeln. Fraktsedeln
gäller som juridiskt bindande dokument. Skadad produkt ska omedelbart felanmälas till T Fönster genom enligt rutin
under rubriken Felanmälan vid transportskada på sida 4. 

Mottagningskontroll
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Leverans och mottagning

Råd vid egentransport

Emballera erforderligt. 
Transportera produkterna stående, upprätt. 
Förankra produkterna på lämpliga spännband eller motsvarande.
Se till att produkterna transporteras på täckt transport. 

Om du planerar att på egen hand transportera produkterna rekommenderar vi följande åtgärder för att minska risken för skada:

Förvaring i väntan på montage

Produkterna är skyddade från nederbörd, smuts, fukt och dragspänning som kan skapas vid solbestrålning och skapa
värmesprickor i energiglaskassetter. 
Transportera produkterna stående, upprätt. 
Förankra produkterna på lämpliga spännband eller motsvarande.
Se till att produkterna transporteras på täckt transport. 
Hantering och flyttande av produkterna sker utan risk för skada. 
Förvaring skall ske i ventilerat utrymme. 
Förvara på säker plats utan risk för stöld eller skadegörelse. 

Det är viktigt att produkterna förvaras korrekt om de ska lagras innan montering. Försäkra dig om följande:

Vid montering

Undvik kontakt med slipmedel mot produkten.
Undvik att produkten exponeras för ämnen som fräter ex. färg, puts, murbruk etc. 
Vid maskering av profiler är det viktigt att maskeringstejpen är av rätt sort som inte riskerar att missfärga eller skada ytbeläggning
och färg på produkten. Låt ej tejp bli sittande kvar då tejp som inte avlägsnas till slut blir permanent. 
Den speciella skyddsfilm som sitter på profiler vid leverans ska avlägsnas så fort som möjligt så att dessa inte riskerar fastna
permanent på profilerna. 

Börja med att läsa igenom monteringsinstruktionerna för att ta del av viktig information kring vad man bör tänka på i förberedande
arbete, under själva monteringsprocessen samt ev. efterjustering. Monteringsanvisningarna tar även om hur du ska ta hand om och
underhålla produkten för optimal funktion och maximal livslängd. 

För att erhålla maximal skydd av produkterna under monteringsprocessen rekommenderar vi att du följer dessa råd:



Material som innehåller korrosiva ämnen och som kan komma i kontakt med partiet ska undvikas. 
Ämnen där syrafrigörande komponenter ingår samt medel där ättiksyra är beståndsdel ska ej användas.
Rörliga komponenter och skena ska hållas fria från smuts, beläggningar och skräp eftersom dessa kan skada och/eller påverka
funktionen negativt. Detta gäller även vattenansamlingar i partiets skena. 
Skruvar i partiet sitter löst ska skruvas fast utan att dessa dras åt för hårt och kan skada komponenter och material. 
Delar som är slitna ska bytas ut omgående. 
Kontrollera och smörj årligen rörliga metallkomponenter, låspunkter och cylindrar. Använd syrafri olja och fett till rörliga
metallkomponenter och låspunkter och låsolja till cylindrar. För produkt som monteras i offentliga byggnader eller i byggnader
där verksamhet gör att produkten nyttjas ofta ska rörliga komponenter smörjas med tätare intervaller. 
Rengör och torka av profiler regelbundet och se till att smuts och beläggningar inte ligger på profiler under lång tid då detta
riskerar att etsas in vid solbestrålning. Rengöring av profilerna görs med en fuktad mjuk trasa och milt ph-neutralt
rengöringsmedel. Använd ej rengöringsmedel innehållande slipmedel eller kraftiga syrabaserade lösningsmedel. 
Används ej vassa föremål eller medel innehållande slipande ämnen som kan skada profilernas förmåga att stå emot korrosion. 
Undvik vid rengöring att vatten tränger in i partiets metallkomponenter.  
Nedan följer förteckning över åtgärder och underhåll för vikdörr Regal. 

Allmänna riktlinjer för problemfritt ägande

Underhåll och skötsel

Sida 7

Åtgärd/underhåll Intervall

Smörj rörliga metallkomponenter samt låspunkter

Smörj låscylinder

Kontrollera skicket hos alla metallkomponenter,
komponenter i plastmaterial samt tätningslister

Kontrollera funktion hos produkter att handtag,
cylindrar och rörelse i öppningsbara produkter
fungerar utan problem

Kontrollera profiler efter repor

Se över tröskel och inre del av karmöverstycke

Kontrollera dräneringshål i tröskel

Inspektera täckplåtar, foder, tröskelplåt etc.

Rengör lackade profiler

Rengör tätningslister

Årligen

Årligen

Årligen

Regelbundet

Årligen

Regelbundet

Regelbundet

Regelbundet

Regelbundet

Regelbundet

Åtgärder

Smörj med syrafri olja

Smörj med låsolja

Byt ut slitna komponenter, tag hjälp av
fackman vid behov att utföra bytet

Skruva åt lösa skruvar hos handtag vid
låspunkter samt hos kantskenor och
låsbleck, justera beslag vid behov och då det
är möjligt

Rengör repan med lämpligt rengöringsmedel
och använd lackpenna i samma kulör för att
täcka repan

Håll rent från smuts och partiklar och se till
att inget hindrar dörrbladens rörliga
komponenter

Ta bort löv, växtdelar, smuts och damm

Kontrollera att konstruktion i anslutning mot
partiet är i gott skick och ej är skadade vilket
kan medföra vattenskada

Använd tvättsvamp som blöts med ljummet
vatten och diskmedel

Använd tvättsvamp och tvålvatten

Observera att intervallen beror på med vilken frekvens vikdörren används. Vid ofta förekommande 
användning bör intervallerna för åtgärder kortas. 



Kronfönster Regal levereras i fria mått efter dina önskemål, du anger alltså karmyttermåtten i bredd och höjd till oss och detta blir
sedan vikdörrens tillverkningsmått. 

Vid måttagning är det viktigt att tänka på att ha tillräcklig marginal mellan partiet och reglar/stomme/vägg. Ett för litet tilltaget
utrymme gör det svårt att effektivt isolera mellan partiet och reglarna. Det kan påverka injusteringsmöjligheterna av partiet och göra
det svårt att få partiet att stå rakt vilket i sin tur kan påverka funktionen negativt. Ett för stort utrymme möjliggör potentiella
köldbryggor.

Väggens hålmått (öppningsmått) är 3500mm x 2100mm. Yttermåtten på vikdörren bör vara 20mm mindre i bredd och i höjd för att det ska
finnas tillräcklig ställplats när partiet ska monteras, karmyttermåtten (tillverkningsmåtten) på vikdörren blir således: 3480mm x 2080mm. 

Måttagning och måttangivelser

Exempel A: Montering i vägg utan försänkning (partiet står direkt på underlag med isolering under)

Exempel B: Montering i vägg med försänkning (tröskel försänks i bjälklag/platta/underlag)

För att minska tröskelhöjden på Regal kan tröskeln försänkas i bjälklag/platta. 

Väggens hålmått (öppningsmått) är 3500mm x 2140mm inklusive en fördjupning som gjorts i betongplatta med djup på 40mm. Partiet ska
alltså i exemplet försänkas 40mm för att minska tröskelhöjden. Yttermåtten på vikdörren bör vara 20mm mindre i bredd och i höjd för att
det ska finnas tillräcklig ställplats när partiet ska monteras, karmyttermåtten (tillverkningsmåtten) på vikdörren blir i detta fall: 3480mm x
2120mm då partiets höjdmått ökas lika mycket som den planerade försänkningen på 40mm.
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Verktyg som behövs för montering/injustering
(medföljer ej)

Tillbehör som medföljer leveransen

Handtag 
(utföranden beroende 

av utförande hos partiet)

Karmhylsa
(förmonterad i produkten) 

Nycklar Täcklock till dräneringshål

Distansklossar
(glaskassetter)

Täcklock karmhylsa

Insexnyckel/
insexbit

Lasermätare alternativt:

Skruvdragare

IsolerglasjusterareVattenpass

Kilar Borr Montageskruv
(för karmhylsa)

Fogspruta/foglim
(lim & byggfog)

Bits för 
skruvdragare

Glaslyftare
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1) Lossa glastätningslisten mellan glaslisten och glaset. 
2) Lossa glaslisten genom att trycka den inåt mot ytan där glaskassetten ska monteras.
3) Ta ur glaslisten. 

Glaslisterna håller glaskassetterna på plats i dörrbladen och sitter förmonterade i partiet vid leverans, dessa lossas när kassetterna
ska monteras in genom att följa instruktionerna nedan. OBS! Vid demontering av glaslisterna är det viktigt att markera var respektive
glaslist har suttit i dörrbladet eftersom det kan finnas toleransskillnader mellan glaslister hos respektive dörrblad. 

Glaskassetter i transportkarmar

Regal vikdörr levereras som standard utan glaskassetterna monterade i dörrbladen. Glaskassetterna monteras i dörrbladen efter
karmen till vikdörren monterats på plats. 

Glaskassetterna levereras i speciella transportenheter/transportkarmar för att levereras säkert. Vid montering av glaskassetterna ta
loss glaslisterna från transportkarmarna och frigör glaskassetterna. Transportkarmarna kasseras efter glaskassetterna demonterats. 

OBS! 
Glas ska hanteras med försiktighet, ställ aldrig glaskassetten direkt mot en hård yta eller där risk för kantstötning
föreligger. Glaskassett ska alltid vila mot distansklossar och aldrig direkt mot aluminiumprofilerna då glaset kan
spricka. Iakttag försiktighet och se till att glaskassett inte faller ut vid montering och skadar någon. Vid hantering
och montering av glaskassetter rekommenderar vi att hjälp tas av kunnig fackman. 

Montering av glaskassetter
Detta avsnitt beskriver vad man bör tänka på vid montering av glaskassetter. Vid hantering av glas ska alltid adekvat utrustning
användas, lämpliga handskar och skyddsglasögon rekommenderas. Vid lyft av glaskassetter rekommenderas glaslyftare.  
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Vid leverans medföljer tätningslisterna normalt vid sidan om. Tätningslisterna ska kapas för att passa in vid respektive glaslist.

Steg vid demontering av glaslist och vid förekommande, tätningslist:
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4)  Glaskassetten placeras i dörrbladet på distansklossar. Placera distansklossar av samma dimension i diagonalen hos varje
dörrblad. Anpassa antalet distansklossar tills dörrbladets diagonaler är identiska. Kontrollmät diagonalen fortlöpande vid
monteringen. Felaktig mängd distansklossar/felaktig dimension kan deformera dörrbladet vilket påverkar funktionen negativt. Det är
montörens ansvar att se till att diagonalen blir rätt och ingen deformering av dörrbladet uppstår. Tänk på att glaskassetterna är
känsliga för tryck och kan gå sönder vid felaktig hantering. 

När en glaskassett sitter på plats och innan glaslisterna monterats skall rörelsen i partiet kontrolleras. Detta görs vid tillfälle så fort
ett nytt dörrblad satts på plats. Öppna partiet en aning för att kontrollera funktionen. Rörelsen hos dörrbladen ska vara problemfri
och löpa lätt. OBS! Tänk på att iaktta försiktighet då glaskassetten inte sitter fast monterad ännu. 

Placera distansklossarna under glaskassetterna

5)  Montera glaslister och tätningslister. 

I dörrbladet sitter ett antal glasningsklossar förmonterade. På dessa ska distansklossar som medföljer försändelsen sedan placeras
för att glaskassetten ska kunna justeras in och hamna i lod och våg. Distansklossarna varierar i storlek, vilka som ska nyttjas avgörs av
glaskassettens dimensioner. 

Glasningsklossar och distansklossar



1 Placering av klossar

Innan partiet sätts på plats placera ut klossar enligt avståndsmarkering nedan och kontrollera att klossarna är i våg. 
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Montering av partiet i vägg

Vikdörr Regal levereras med förmonterad karmhylsa i karmsida och karmöverstycke för montering med karmskruv. Karmskruv
medföljer ej försändelsen, vilken karmskruv som ska användas beror på infästningsmaterialet i väggen/regeln såsom trä, lättbetong,
tegel, betong etc. Karmhylsan tillsammans med karmskruven förenklar monteringsprocessen och tillåter injustering av karmen när
denna har monterats.

OBS! 
Vi rekommenderar inte drevning/montering med fogskum till vikdörr Regal då profilerna kan deformeras av
trycket från skummet. Möjlighet att efterjustera produkten försvinner också då fogskum används. Felanmälan
som kan härledas till montering med fogskum påverkar T Fönsters möjlighet att uppfylla garantiåtagandena.

OBS! Det är viktigt att vikdörren har ett stabilt underlag som klarar av att bära upp vikten av partiet. Om
underlaget inte kan bära upp vikdörren kan detta resultera i att partiet hamnar ur våg och då påverkas
funktionen negativt. Det är ett krav att underlaget alltid måste vara i våg vid montering.

Om vikdörren monteras under felaktiga grundförutsättningar är det inte möjligt att avhjälpa eventuell felaktig
funktion genom att efterjustera vikdörren. 

Följ stegen nedan för att påbörja montering av vikdörren. 



2 Kontrollera lod och våg
Genom att använda ett lasermätare eller långt vattenpass kontrollera att partiet står i våg och lod. Observera att korta vattenpass ger
otillräcklig precision vid kontroll av långa sträckor och inte ska användas. 
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Karmen fixeras i väggen genom användning av kilar som slås in mellan öppningen och karmen. För avstånd mellan kilar se
nedanstående illustration. 

3 Fixering av karmen med kilar



4 Fixera karmen med karmhylsor 
Öppna partiet och använd de förmonterade karmhylsorna för att fixera karmen i öppningen. Stöd upp dörrbladen under fixeringen. 

Hylsorna sitter på angivna intervaller. Använd insexnyckel 10mm för
att reglera karmhylsan.
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5 Kontrollera våg och lod 
Kontrollera att karmen är i våg och lod för att säkerställa att karmen inte påverkats av trycket vid fixeringen och bågnat. Om karmen
bågnat behöver trycket jämnas ut och den/de aktuella hylsorna lossas. Kontrollera att karmen är rak genom att använda snöre eller
laser och kontrollera att karmens diagonala mått är desamma. 



6 Fäst montageskruven 
Använd anpassad montageskruv och skruva fast dessa genom karmhylsorna. 
Se nedanstående tabell för borrdjup beroende på väggmaterial. 
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Använd montageskruv anpassad för 
väggmaterialet  och anpassa borrhålen
enligt mallen till vänster. 

Det är viktigt att materialet partiet monteras
i är formstyrt och inte påverkas av rörelse och värmeväxlingar
eftersom detta kan påverka funktion och förorsaka fel på partiet
efter montering. 

Guide till borrning

Vid borrning bör djupet på borrhålet anpassas efter materialets egenskaper, nedan finns guide till vilka djup som rekommenderas
beroende på vilket material som är gällande. 

OBS! 
Tänk på att ha rätt utrustning när du ska borra, borr anpassad för materialslaget, skyddsmask som förhindrar
inandning av dammpartiklar.  Var också noggrann med att hålla borta partiklar från vikdörren så att dessa inte
lägger sig i partiets rörliga komponenter. 



7 Fastsättning av tröskel
För att få en tät och fuktspärrad lösning är det viktigt att rätt teknik och rätt material används vid monteringen av Regal. 

Regal har en nivåskillnad i tröskeln. Inåtgående partier har en förhöjning på utsidan och utåtgående partier en förhöjning på insidan.
På tröskelns utsida sitter förborrade hål som leder ut dräneringsvatten från partiet, dessa får ej blockeras. Dräneringshålen kan vid
önskemål täckas av medföljande dräneringslock med dräneringslockets öppna yta vänd nedåt. 

Regal kan vid önskemål försänkas så länge dränering sker på ett korrekt sätt. 
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Illustration av tröskel till inåtgående Regal

A) Kontrollera att karmen är i lod och våg enligt principerna i steg 2 och 5.
 

B) Montera glaskassetterna i dörrbladen, följ anvisningarna i avsnittet Montering av glaskassetter på sidorna 10/11.

C) Kontrollera funktionen hos partiet.  

D) Täta partiet i tak och golv:

Illustration av Regal med inåtgående funktion

Generellt 

Använd fönsterdrev av mineralull vid isolering. 

Insida

Rekommenderas tätning med mjukfog. Vid 
partiets insida skall utrymme för ångspärr 
lämnas, vid dess utsida lämnas en luftspalt 
med 10 mm djup mot list/foder/annan 
regntätning.

Utsida 

Här skall utrymme/spalt för luftning 
bakom foder lämnas. Spaltens skall vara
10mm djup. Om foder inte används kan 
istället tätningsband monteras mellan 
partiets karm och väggregel, 
tätningsbandet skall då vara 
diffusionsöppet. 



Efter monteringen kontrolleras funktionen hos partiet. Dörrbladen ska kunna öppnas och stängas tillfredställande utan att hinder
föreligger. Vid problem med öppning och stängning av dörrblad, funktion hos handtag och lås etc. skall detta åtgärdas omgående för
att ej orsaka skador på partiet och dess komponenter. 

Vid funktionsproblem där dörrbladen inte kan stängas och öppnas korrekt följ anvisningarna i tur och ordning:

A) Återgå till steg 5 - kontroll av våg och lod. Vid behov reglera så att partiet är rakt och att ingen punkt deformerar karmen så att
den bågnar. 

B) Om steg 5 är kontrollerat och inga fel konstaterats är nästa steg att kontrollera glaskassetternas positioner i dörrbladen.
Glaskassetterna justeras in genom att distansklossarnas positioner justeras eller ökas/minskas, se montering av glaskassetter på
sidorna 10/11. 

Om stegen ovan inte avhjälper problemen och produktfel konstateras skall felanmälan genom vår hemsida göras. Se stycket
Felanmälan vid produktfel på sidan 5 i handboken. 

Om partiet levererats med cylinderlås och det är funktionsproblem med detta, följ anvisningarna i tur och ordning: 

A) Börja med att smörja cylindern med låsolja enligt underhållsinstruktionerna på sidan 7. Sätt sedan nyckeln i den aktuella cylindern
och prova vrida om. Om nyckeln efter smörjning fortfarande inte går att vrida om fortsätt till B.  

B) Öppna det aktuella dörrbladet med cylinderlåset installerat och prova vrida om nyckeln. Om nyckeln inte går att vrida om gå
vidare till C. Om nyckeln kan vridas om när dörrbladet står i öppet läge men inte när dörrbladet är stängt är det troligtvis inte något
fel på cylindern, gör då istället en felanmälan vid vår hemsida enligt instruktionerna på sida 5.  

C) Om nyckeln inte går att vrida om kan detta bero på att cylindern är defekt. Om det går att få viss rörelse när nyckeln roteras: vrid
nyckeln ca 20 grader så att låspinnen hamnar i centrerat läge. Lossa efter detta skruven som sitter monterad hos blecket i låshuset i
dörrbladet och som håller cylindern på plats. Cylindern kan efter dras ur dörrbladet. Ersätt med ny cylinder av motsvarande modell.
Vid behov lossa handtagsskylten från partiets insida genom att använda en skruvmejsel i spåret i skyltens underkant.  
   Det går också att borra upp cylindern som en sista utväg om det inte är möjligt att få ut cylindern enligt ovanstående instruktioner. 

Se regelbundet över partiet och dess komponenter för att behålla god funktion och en lång livslängd. Se Underhåll och
skötsel på sida 7 i handboken. 

Funktionskontroll

Sida 17

 



Återbruka och återvinna produkten
Våra aluminiumprodukter är genom sin natur och vår lackprocess/lackförsegling slitstarka och om produkterna har sköts om enligt
våra anvisningar är livslängden mycket lång. Glaskassetter som är uttjänta kan ersättas av nya glaskassetter, trasiga tätningslister kan
ersättas och rörliga komponenter kan oftast bytas ut mot nya. Skulle det dock finnas orsak till att en produkt inte längre är önskvärd
och nytt användningsområde inte hittas kan en produkt som inte längre är önskvärd demonteras och lämnas till återvinningscentral
för återvinning. Vi ber dig vända dig till din kommun för att du ska få svar på hur återvinningen ser ut där du bor.  
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