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Bruksanvisning
SWG 600 2punktophængt
EASYmatic® - AWA
karm
Bruksanvisning SWG 600 EASYmatic®_AWA 2-punktupphängning
EASYmatic automatiska tätningar upptill och nedtill sker med elektriska motorer som
styrs av mikroprocessorer.
Elementen ska flyttas manuellt i skensystemet enligt följande beskrivning.
Öppning av vägg:
1. Aktivera brytaren så att båda lamporna lyser. Tryck på symbolen ”öppet” för att välja
denna funktion.
2. AWA är nu avaktiverad och teleskopet öppnar sig. Därefter öppnar sig topp- och
botten tröskeln automatiskt. Lyssna till eventuella motorljud. Efter varje avslutat
moment kommer ”öppet” att blinka.
3. För att lossa elementen från varandra som hålls ihop av magnettätningarna, ta tag
runt elementkanten och ”knyck till” och flytta sedan elementet ca 50mm mot karmen
(görs försiktigt så att inte fingrarna kläms). Vrid elementet så att ena hjulparet styrs in i
parkeringsskenan som är vinkelrät mot huvudskenan.
4. Topp- och botten tröskeln på nästa element öppnas nu automatiskt och kan flyttas ut i
parkeringsskenan. (se ovan). På samma sätt flyttas också resterande element.
5. När alla element är i parkeringsläge, vrid nyckeln till neutralläge och ta eventuellt bort
den för att undvika oönskat nyttjande av väggen.
Stängning av vägg:
1. Aktivera brytaren så att båda lamporna lyser. Tryck på symbolen ”stängt” för att
aktivera denna.

2. Ta det första elementet från parkerat läge och kör det försiktigt över till WAL-karmen
på motsatt sida av rummet. När elementet och karmens magnetlister kopplas samman
aktiveras topp- och botten tröskeln automatiskt. Brytaren lyser oavbrutet tills elementet
har stängts. När symbolen ”stängt” blinkar kan nästa element anslutas.
3. Resterande element styrs ut i rummet och kopplas samman som ovan. Det är viktigt
att aktiveringen av båda trösklarna är klar innan nästa element ansluts. Det tar ca 4
sekunder per element. – Lyssna eventuellt efter motorljud eller håll ett öga på lampan på
brytaren.
4. OBS! Kör nu det sista elementet försiktigt på plats. När det anslutits till det näst sista
elementet och topp- och botten trösklarna är stängda kommer symbolen ”stängt” att
blinka. För att stänga AWA-karmen måste båda brytarna hållas in tills karmen är helt
stängd och symbolen ”stängt” blinkar. Av säkerhetsskäl avbryts denna process
omgående om någon av knapparna släpps och teleskopet dras då in i karmen igen och
det föreligger inte längre någon klämningsrisk.
5. Efter stängning, vrid nyckeln till neutralläge och ta eventuellt bort den för att undvika
oönskat nyttjande av väggen.

Inbyggd gångdörr:
Om ett av elementen har inbyggd gångdörr ska den mekaniska tröskeln i botten på
dörren öppnas innan man påbörjar öppnandet av väggen.
Detta görs genom att dörren öppnas och den lilla stålplattan på gångjärnssidan dras upp.
Därmed aktiveras inte tryckstången för den mekaniska tröskeln. När väggen ska stängas
måste den mekaniska tröskeln på dörren återaktiveras igen efter att alla elementen är
ordentligt stängda.
Teknisk info om EASYmatic®:
Den automatiska stängningen av trösklarna säkerställer att väggen blir ordentligt stängd
och ett tryck på 2000N på samtliga trösklar uppnås.
I händelse av ett strömavbrott är systemet utrustat med ett batteri som automatiskt
tillkopplas.
Vid andra avbrott bör vår serviceavdelning kontaktas.
Systemet är i princip underhållsfritt, men en regelbunden kontroll av alla funktioner som
utförs av vår serviceavdelning rekommenderas.
EASYmatic® systemet är godkänt av certificeringsinstitutet för produktsäkerhet TŰV och
med CE-märkning i enlighet med maskindirektivet 206/42/EF.
Input: AC – 230 V – 50 Hz
Output: DC – 24 V
Effekt: 115 W
Max. Tryck: 2000 N
Kapslingsklass: IP 44
Allmänt underhåll:
Väggen rengörs med tvål och vatten och mjuk trasa. Alla gångjärn och fästen eftertorkas
med torr trasa – konsoller och hjul är smorda och bör ej avfettas.
Skenorna är behandlade av vår montör. Bör smörjas efter behov. Vi rekommenderar
exempelvis smörjmedlet TRI-FLOW Aerosol.
Skulle väggen bli svår att använda, kan orsaken vara montage- eller materialfel som inte
uppmärksammats i kvalitetskontrollen. Kontakta SWG. Reparationer av skador som
orsakats pga. felaktig användning, montagefel eller dyl. ansvarar SWG ej för.
Service:
Har du ytterligare frågor, ring tel. 0662 305 65

