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BRUGERVEJLEDNING

Foldevæggen er håndbetjent, og det skal foregå på følgende måde for, at foldevæggen tjener 
sit formål. 
Fra "parkeret" stilling i siden, trækker man elementerne mod den modsatte side så langt som muligt. Derefter
går man hen til den side, der er fastgjort til væggen, og begynder at fæstne skudriglerne i gulvskinnen eller de
tilhørende huller med den medfølgende nøgle. Man fortsætter med dette hen mod det forreste element, og den
sidste skudrigle er monteret umiddelbart før det første element, der hænger helt frit og er forsynet med håndtag,
og i det daglige fungerer som almindelig gående dør, mens resten af væggen står fast. 
Det er vigtigt, at alle skudriglerne er låst, da den gående dør ikke kan anvendes, hvis 
elementerne ikke er rettet helt ud. 
 
Når man vil åbne foldevæggen, løsnes alle skudriglerne, og efter et tryk med  
hånden på et par af samlingerne kan foldevæggen skubbes til "parkering".  
NB ! Ved parkering af tophængt væg uden gulvstyr må den gående dør  
ikke slå til siden under manøvrering, da væggen uden styring så kan kæntre  
og skrabe mod gulvet (se skitse). 

Der er ikke nogen egentlig vedligeholdelse af foldevæggen, men en betingelse for en god 
funktion er, at skinner, især bundskinnen og skudriglehullerne, holdes fri for snavs. 
Elementerne kan aftørres med en fugtig klud. 
Hvis der skulle opstå ændringer i dørens funktion, bør vi kontaktes.  

På denne FLEXI foldevæg ydes der 5 års garanti. Garantien dækker fabrikations- og materialefejl, der
konstateres ved normal 
kørsel med væggen, og den omfatter både materialer og arbejdsløn. 
 
GARANTIEN DÆKKER IKKE: Naturlig slitage, fejl eller skader, der direkte eller indirekte er opstået ved
fejlbetjening, eksempelvis bygningssætninger, ikke rengjorte skinner, misbrug/vold eller manglende anvendelse
af skudrigler. Fejlmontering, hvis den ikke er udført af FLEXI-montører. 
FLEXI-montører foretager gerne på anmodning en servicegennemgang, og hvis den udførte service eller
reparation ligger inden for garantibestemmelserne og garantiperioden, foretages det uden beregning. I modsat
fald foregår det efter regning anført forbrugte timer samt kørsel. 
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