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Skötsel och underhållsinstruktion
Produkt: Scanlight CI Båglanternin
Fönsterytor av polykarbonat.
Rengöring utföres med en svag såplösning av utspädd grönsåpa. Använd inte dieselolja, bensin eller
aceton. Hårt sittande asfaltfläckar avlägsnas försiktigt med lite lacknafta, avtorka sedan med mjuk
trasa, därefter återupprepas rengöringen med såplösning för att avlägsna alla rester av lacknaftan.
Följ detta schema vid periodvis rengöring:
1. Skölj av fönsterytorna med varmt vatten.
2. Tvätta fönsterytorna med en svag såplösning.
3. Använd en mjuk trasa eller svamp och torka försiktigt bort smutsen.
4. Vid behov upprepa detta innan fönsterytorna sköljes av. Torka sedan av fönsterytorna
med en mjuk trasa för att förhindra fläckar efter torkade vattendroppar.
VIKTIGT.
* Använd inte slipmedel eller alkaliska rengöringsmedel.
* Använd aldrig fönsterraka, rakblad eller andra skarpa föremål.
* Använd inte starka lösningsmedel.
* Tvätta inte fönsterytorna i solsken eller när det är varmt.

Obehandlade aluminiumprofiler.
De obehandlade aluminiumprofilerna rengöres vid behov med ljummet vatten med tillsats av vanligtvis
max 2 % icke aggressivt eller slipande rengöringsmedel. (Använd grönsåpa).
Efter rengöringen måste profilerna sköljas rikligt med rent vatten tills allt rengöringsmedel är borta.
Aluminiumprofilerna skall rengöras med en mjuk svamp eller med en syntetisk borste med avrundade
kanter för att undvika repor. Tvätta alltid uppifrån och ner på överglasningen.
Överglasningar i aggressiv miljö skall tvättas oftare. Dessutom rekommenderar vi regelbundet en
inspektion av eventuella skador så att dessa omgående blir reparerade.
Rök- och ventilationsluckor.
Luckorna behöver kontrolleras och underhållas årligen. Vid frekvent användning eller på utsatta
ställen kan detta behöva göras oftare.
* Kontrollera och smörj gångjärn.
* Kontrollera och smörj låsningsmekaniken.
* Kontrollera att plåtar för vindavskärmning ej är skadade.

Motorer till rök- och ventilationsluckor.
Motorerna är underhållsfria förutsatt att de används regelbundet. Enligt lag (LOS - Lagen om skydd
mot olyckor) är fastighetsägare ansvariga för att service och funktionskontroll på
brandventilationsanläggningen utförs minst 1 gång per år.
Följ detta schema vid underhållskörning. Utförs för varje motor:
1. Kör motorn till dess att den är i sitt yttersta läge då luckan är fullt öppen.
2. Kör motorn tills den är i sitt innersta läge och luckan är helt stängd.
Vi rekommenderar regelbunden inspektion och åtgärd av eventuella skador.

Önskar ni kompletterande information är ni alltid välkomna att ringa eller maila till oss.
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