Sådan virker teleskoplukning:

Betjenings- og
vedligeholdelsesvejledning
for
Dianaflex foldevægge med
teleskoplukning

Lukket

Åben
Loftskinne

Teleskop

Lodret snit

Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem.
Foldevægselement

Teleskop

Gulv

Vigtigt:
Al kørsel med foldevæggen skal ske i moderat tempo, og uden brug
af vold.

Gulv

Forsøg aldrig at køre med foldevæggen uden at alle låsene er drejet
helt mod uret, og øjet i låsene viser grønt, samt at teleskoperne i
døren* er skudt helt ind (dørgrebet* drejes opefter og bagud)

Drej betjeningsnøglen helt mod uret:
Teleskoper er skudt ind = låst op

Det sidste element (dørelementet*) skal altid være åbnet op mod det
næste element, og have fat i snaplåsen, når der køres med
foldevæggen.

Drej betjeningsnøglen helt med uret:
Teleskoper er skudt ud = låst

Husk at trække skudriglen** op, før der køres med foldevæggen.
For at opnå optimal lydisolering er det vigtigt at alle teleskoperne er skudt ud bare et enkelt, som ikke er lukket korrekt, kan reducere lydisoleringen betydeligt.

Dianaflex ApS’ foldevægge er et dansk fremstillet kvalitetsprodukt.
Ved korrekt betjening og vedligeholdelse vil foldevæggen være
særdeles letkørende og holdbar.

Dianaflex ApS, Tersløsevej 1, 4293 Dianalund
Tlf. +45 58 26 30 64 www.dianaflex.dk
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Har De spørgsmål vedr. foldevæggen, er De velkommen til at kontakte os.

Dianaflex

Dørelementet* er, som de resterende elementer, forsynet med
teleskoper i top og bund. For at opnå optimal lydtætning kan
disse skydes ud, ved at dreje dørgrebet opefter og frem.
Når foldevæggen er kørt til side (parkeret), kan teleskoperne i døren
også skydes ud, så foldevæggen holdes let fast i parkeret position.

Lukning:
1 Træk/skub foldevæggen ud med begge hænder, samtidig med at
det sidste element (dørelementet*) er åbnet op mod det næste
element og har fat i snaplåsen.
2 Skub skudriglen** ned i slutblikket i gulvet.

Vedligeholdelse:
Skinnesystemet skal holdes fri for snavs og genstande.

3 Skub elementerne ind, så de er parallelle med loftskinnen, og
drej låsen helt med uret, indtil øjet er rødt.

Hængslerne smøres efter behov let med teflon eller syrefri olie.

Begynd med det første element (det
nærmest parkeringssiden). Det er dog lettest,
hvis man starter på den side af foldevæggen, som er den
modsatte side af, hvor dørelementet* slår op imod, og gør den
side færdig først.

Ved tophængte foldevægge kan loftskinnens kørebaner smøres med
vaselinefedt.
Gulvskinnen må ikke smøres.
Tapperne i hængslerne kan undtagelsesvis arbejde sig nogle mm.
op, særligt i starten. Disse trykkes i så fald på plads.

4 Til sidst lukkes dørelementet*. Det* lukkes lettestved at
smække det let i, uden at holde dørgrebet nede.

Rengøring: Almindelige rengøringsmidler - aldrig skuresvampe eller
andet skurende middel. Pletter kan evt. fjernes med husholdningssprit.

Opståede problemer:

Åbning:

Kører væggen ikke let, skyldes det formentlig:
- at nogle af låsene ikke er drejet helt mod uret, og viser grønt, eller
dørgrebet ikke er drejet helt tilbage, så teleskoperne slæber mod
gulv/loftskinne.
- at det sidste element ikke er lukket op mod det næste.
- at der er snavs eller genstande i skinnesystemet.

1 Luk det sidste element (dørelementet*) op mod det næste
element, så snaplåsen fanger.
2 Træk skudriglen** op.
3 Drej låsen i alle elementerne (begge sider)
helt mod uret, indtil øjet er grønt.

Virker foldevæggen for stor eller for lille, skyldes det formentlig, at
elementerne ikke står parallelt med loftskinnen - åbn foldevæggen og
begynd forfra med at lukke den efter lukkeanvisningen.

4 Skub foldevæggen til side. Det kan være nødvendigt at
hjælpe elementerne med at folde ved at trykke
ved hængslerne.
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* På visse typer foldevægge er det sidste element ikke en dør, men virker som de
resterende elementer.

** På nogle foldevægge er der ikke monteret skudrigel, bl.a. på visse typer med gulvskinne.

