BRUGERVEJLEDNING
FLEXI MOBILVÆGGE
Mobilvægssystemet består af et skinnesystem, tilpasningsprofiler ved væggene, standardelementer samt og
teleskopelement. Dørelementer eller hængslede elementer kan også være en del af væggen.
I enden af hvert element findes et hul, hvori det medleverede betjeningsgreb passer. Med grebet kan man
fastspænde eller løsne elementerne. Teleskopelementet spænder både vandret og lodret.
Ved 2-punktsophængte vægge køres elementerne væk fra parkeringen enkeltvis. Hold elementet med begge
hænder i skulderhøjde, så kan man nemt føre elementerne gennem hjørnerne i skinnesystemet. Når man er ude
på den lige del af skinnen, kan elementerne let skubbes frem med en hånd.
Kør aldrig elementerne hårdt sammen. Dette kan medføre beskadigelse af aluminiumsprofilerne.
Ved 1-punktsophængte vægge må elementerne kun parkeres samlet i parkeringssiden. De må ikke køres ud
andre steder på skinnen i en blok og parkeres der.
Ude på køreskinnen skal elementerne være jævnt fordelt og altid være aktiveret med teleskop mod loft og gulv.
Start med at køre det første element hen og placer det korrekt med profilet på væggen. Dette gøres ved at
skubbe med en hånd i hovedhøjde på siden af panelet. Hvis der er nødvendigt, kan man bruge foden til at holde
panelet på plads i bunden, mens man spænder elementet fast mellem gulv og loft (når der køres med
elementerne på en 1 pkts. ophængt væg skal de stå på tværs af køreskinnen da elementerne ellers kan kæntre
og støde mod gulvet) .
På samme måde køres de øvrige elementer på plads. Vær opmærksom på, at elementerne skal stå som en ret
linie.
Er der et dørelement i systemet, skal døren være lukket, når der køres med elementet.
Det sidste element er det såkaldte teleskopelement, der spænder både vandret og lodret.
Når væggen skal fjernes, startes der med at løsne teleskopelementet. Derefter tages de enkelte elementer
enkeltvis og køres på plads i parkeringen.
Vedligeholdelse: Der er ikke nogen egentlig vedligeholdelse af mobilvæggen, men en betingelse for en god
funktion er at kugleruller/hjul med mellemrum smøres og skinner holdes fri for fremmedlegemer. Sektionerne kan
aftørres med en fugtig klud.
Hvis der skulle opstå ændringer i væggens funktion, bør vi kontaktes.
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og bund er lukkede. Ved åbning af væggen drejes håndtaget mod venstre.

STANDARDELEMENT:
Kør elementet i position og drej håndtaget mod højre indtil gummitætninger i top
og bund er lukkede. Ved åbning af væggen drejes håndtaget mod venstre
DØRELEMENT:
Kør elementet i position og drej håndtaget mod højre indtil gummitætninger i top

TELESKOPELEMENT:
Kør elementet i position og drej håndtaget mod højre indtil teleskop
og gummitætning ger i top og bund er lukkede. Ved åbning af væggen
drejes håndtaget mod venstre
ÅBNING AF MOBILVÆG:
Lukning foretages i modsat rækkefølge.

GARANTIBESTEMMELSER:
På denne FLEXI mobilvæg 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.
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 efter regning

