Brugervejledning
Habila 600–2 punktophængt
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Brugervejledning for mobilvæg HABILA 600 – 2-punktophængt
Åbning af væg:
Fig. 1: Den medfølgende specialnøgle sættes i betjeningshullet på fladen af
teleskopelementet i parkeringssiden. Specialnøglen drejes mod uret i pilens retning og
tætningerne i top/bund og skuffen mod karmen åbnes. Fortsæt indtil skuffen er trukket
helt ind i elementet.
Fig. 2: Elementet kan nu løsnes fra det næste element. En magnetliste holder
elementerne sammen. Brug specialnøglen til at skubbe på. Drej nu elementet så det ene
hjulophæng køres ud i parkeringsskinnen som er vinkelret på hovedskinnen.
Fig. 3: Når elementet står vinkelret på hovedskinnen, skubbes det forsigtigt ind mod den
faste væg. For at åbne element nr. 2 sættes specialnøglen i betjeningshullet placeret i
kantprofilet. Her drejes nøglen mod uret til top og bundtætning er kørt helt ind i
elementet. Elementet kan nu løsnes fra det næste element.

Fig. 4: Nu drejes elementet ud i parkeringsskinnen og køres forsigtigt ind mod det
parkerede elementet. På samme måde parkeres de resterende elementer.
OBS! Hvis et af elementerne er med indbygget gangdør åbnes gangdøren og i
hængselsiden skydes en lille plade op, så stangen der aktiverer den mekaniske tætning i
bunden af døren bliver deaktiveret og elementet kan nu flyttes.
Husk at aktivere tætningen næste gang væg sættes op.
Lukning af væg:
Væggen lukkes ved at følge fremgangsmåden som beskrevet ovenfor dog i omvendt
rækkefølge. Det forreste element køres forsigtigt over mod anslagskarmen, så
magnetlisterne i karmen og elementet kobles sammen……osv.
Rengøring:
Væggen vaskes i mildt sæbevand med en blød klud. Alle hængsler og beslag eftertørres
med en tør klud - beslag og hjul er smurt og må ikke affedtes.
Vedligeholdelse:
Topskinnen er smurt af vores snedkere. Bør smøres efter behov, hvis
funktionen skulle blive træg. Vi anbefaler f.eks. smøremidlet TRI-FLOW Aerosol.
Skulle væggens funktion blive tung, kan det skyldes bygningssætninger eller
materialefejl, der ikke har kunnet konstateres i kvalitetskontrollen. Skader forårsaget af
forkert betjening, sætninger eller vold hører ikke under almindelig efterhjælp, og
reparation sker for brugers regning.
Evt. malerreparationer foretages med syrehærdende maling - det er vigtigt, at der
slibes, inden reparationen foretages.
Leverandøransvar:
Byggestyrelsens byggeleveranceklausul af 25. juni 1986 er gældende.
Kvalitetskontrol er foretaget af os efter færdig montage.
Service:
Er der spørgsmål, der ikke er besvaret hermed, så ring venligst på tel. 7015 1050.
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