INSTALLATION - MONTERING

Viktlåda FA92 DUO

Viktlåda

FA92 Duo
Installation - Manövrering - Rengöring

• Se till att lådan placeras på ett hårt och fast underlag som betongplattor, sten eller
asfalt.
• Den bör inte användas på mjukare underlag exempelvis en gräsmatta.
• Planera för elinstallation i tid, så att det är klart när markisen är på plats.
• Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

1

Ihopsättning

a

Börja med att montera de fyra
aluminiumprofilerna på bottenplattans undersida med träskruv.
Start by attaching the four aluminium profiles underneath the baseplate using wood screws.

b

Fortsätt på bottenplattans undersida, placera en M10-skruv med
bricka i vardera av de tre hålen
såsom visas på bilden.
Continue on the underside of the
baseplate, placing one M10-screw
with washer in each of the three
holes as shown in the picture.

c
Placera förstärkningsplåten och den
gjutna foten på skruvarna från andra hållet och montera brickor och
muttrar med lätt handkraft.
Place the reinforcement plate and
the cast foot onto the screws from
the opposite side and attach washers and nuts gently by hand.
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d

Skruva fast förstärkningsplåten i
träreglarna med träskruv.
Attach the reinforcement plate to
the wooden beams using wood
screws.

e
Skjut låsplåten på plats i urtaget på
fotens baksida.
Slide the locking plate into the recess at the back of the foot.

f
Montera de fyra skruvar som håller låsplåten utan att dra åt, plåten
ska vara rörlig. (Dessa skruvar ingår
i sats 71.5870.0000) Montera sedan
de resterande fyra skruvarna till
foten med sina brickor och muttrar,
dra åt samtliga dessa sju ordentligt.
Attach the four screws holding
the locking plate without tightening, the plate should move.
(These screw are included in the kit
71.5870.0000) Then assemble the
remaining four screws for the foot
with their washers and nuts, tighten all seven of them firmly.
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g

Ställ ut de monterade bottenplattorna på rätt plats, se till att de står
parallellt, plant och att underlaget
är hårt och fast . Detta är väldigt
viktigt!
Put the assembled base plates in
the right positions, make sure they
are placed parallel, level and that
the surface underneath is hard and
firm. This is very important!

h

Montera benprofilen i foten, glöm
inte de två T-spårs-skruvarna. När
profilen är på plats dra åt låsplattans fyra skruvar och sedan de två
T-spårsskruvarna.
Assemble the leg profile to the
foot, don’t forget the T-slot bolts
. With the profile in place tighten
the four screws of the locking plate
and then the two T-slot bolts .

i

Dubbelkolla gärna att allt står rätt
och lägg dit några betongplattor
för säkerhets skull. Montera sedan
resten av markisen innan du fortsätter med lådan.
Double-check the positions and put
some concrete slabs on the frame
just to make sure. Now assemble
the rest of the awning before continuing work on the box.
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När markisen är på plats och allt
ser bra ut lägg dit resterande
plattor.
When the awning is in place and
everything looks good put the
remaining slabs in place.

k

Skruva fast skivorna på kortsidorna först, var noga med att vända
dem rätt enligt bilden.
Screw the cover boards for the
short sides in place first, make
sure they are faced right according to the picture.

l
Front och bakstycke monteras
sedan, lägg märke till skillnaden
dem emellan.
Front and back are assembled
next, note the difference between the two.

m
De fyra hörnförstärkningsprofilerna
fästs med fyra skruvar vardera.
The four corner reinforcement profiles are mounted using four screws
for each.
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n
Till sist monteras locket, glöm inte
delen på utsidan av benprofilen.
Alla delar bör skruvas fast.
Finally the top cover is assembled,
don’t forget the part outside the
leg profile. All parts should be
screwed in place.
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