0.

Se vedlagte tegning med noter

1.

Kontroller mål på åpning og gitter. Ved montering bak åpning skal OLAR
gittermatte (A) være ca. 60/70 mm større enn åpningen. Ved nisjemontering skal
matte være ca. 120 mm mindre enn åpning. Pass på at det ikke er hindringer for
gitteret i tak som rør, ledninger, himling etc.
Start med skinner.(C) Lodd åpning, sjekk diagonal mål. Skinner monteres i lodd og
festes godt. Det er spesielt viktig å få godt feste i topp hvor konsoller sitter. Netto
avstand (Lysmål) mellom skinner, er mattemål – 70 mm.

2.

3.

Monter valse (B) (med motor) til skinnekonsoll. På motorside: Motorfeste sitter på
skinnekonsoll og er en firkantet brakett med firkantet hull i midten til skinnekonsoll,
Endetapp på motor tres inn på motorbraket. På motsatt side av valsen er det et
lager med plate som festes til skinne konsoll. NB ! Valse festes, men ikke skru til.
Motor er alltid på høyre side hvis annet ikke er avtalt (sett fra montasjesiden) Hvis
gulv/valse ikke er i vater, juster skinner/konsoller. Valse skal alltid være i vater.

4.

Koble til strøm på motor. (Y) (Testbryter med hurtigkobling er å anbefale.) (Blå
ledning er 240 Volt, Sort er opp, brun er ned.) (Er motor på venstre side, blir sort ned
og brun opp.) Se egen kobling av nøkkelbryter vedlagt
Kjør valse til profilspor ligger vannrett inn mot åpning. Det er en sort rand i valse. Det
er forboret hull til gittermatte

5.

6.

Montering av OLAR FG Gittermatte til valse kan gjøres på flere måter. F.eks:
Stropper
Legg 2 stropper over valse og under matterullen. Festelameller må ligge inn mot
åpning. Rullen løftes gradvis opp i hver ende samtidig som stroppene strammes.
(En stropp på hver side) Kjør til gittermatte er rullet opp, deretter kjør motor ned med
gittermatte inn og ned i skinnene.

7.

Skyv valse inn mot åpning slik at valse ligger parallelt med åpning. Juster matte
med lik avstand på hver side av skinner. Matte festes til valse med medfølgende
6,3x16 mm skruer. Evt. tau/stropper fjernes. NB! Bruk alltid originalskruer! Fest
yttersidene først, dra matta litt over på midten for å hindre at matta henger.

8.

Kjør gitteret opp igjen og trekk til for monterte M 20 bolter godt til skinnekonsoller.
Lik avstand høyre og venstre side.

9.

Juster endebrytere ved å kjøre gitter ned til det er igjen 10 cm. (Trekk ut strøm og
gitter stopper) Skru rød endebryter mot – (minus). Sett på strøm og skru rød
endebryter sakte mot +(pluss) til gitter er nede. Gitteret skal ikke hvile på underlaget,
men være stramt. Kjør gitteret opp til det er igjen 10 cm, skru sort mot –(minus).
Samme prosedyre som for ned

10.

Låser: Til slutt skal matte låses til valse. Kjør gitter ned. Fest minimum 3 - 5 skruer
avhengig av gitterbredde gjennom profil som ligger loddrett mot valse, dvs. profil nr.
2 fra toppen. Dette er meget viktig og hindrer at gitteret vandrer sideveis.
Gitteret låses med 2 stk. godkjente hengelåser. Leveres gitteret med TV5049 lås på
midten, skal det bores utsparing for haken ned i gulv, se tegning.
Ved spørsmål, vennligst kontakt oss. LYKKE TIL !

11.
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