C= 100 ; M= 100
C= 100 ; M= 30
C= 100 ; Y= 100
C= 40 ; Y= 100
M= 10 ; Y= 100
M= 60 ; Y= 100
M= 100; Y= 100
M= 40; C= 20; Y=20; K=100

Tröskelramp – FB 1M Monteringsmanual
K= 90
K= 75
K= 50
K= 35
K= 25
K= 45

1 - 2cm

K= 70

84cm
21cm
Erforderliga verktyg:

eller

eller

Som kan kompletteras med en skruvdragare.
1

Förpackningens innehåll
Del

Antal

Artikelnummer

Fästplatta, hel 4x3

3

8026.100.09

Fästplatta, halv 2x3

1

8026.100.10

Kopplingsdel 4x1

3

8026.100.11

Kopplingsdel 2x1

1

8026.100.13

Kopplingsdel 2x2

3

8026.100.12

2

Montering av tröskelramp

Läs manualen noggrant innan monteringen påbörjas.

Vy ovanifrån

Vy underifrån

Vid behov kan du justera höjden på tröskelrampen. Du kan sänka höjden för FB 1M med max. 10 mm (i
steg om 5 mm). På plastdelarna finns kaplinjer för detta.

1

2

Fastställ den korrekta höjden.

Kapa till rätt storlek.

3

Om du måste justera höjden hos den sluttande delen måste du även ändra den fyrkantiga
kopplingsdelen.

4

Placera kopplingsdelarna, fyrkantig och rektangulär, enligt figuren nedan. Du kan skjuta dem på
plats med handen, men du kan också placera den svarta slagplåten av plast på kopplingsdelen med
snäppfäste och knacka den på plats med hammaren. Säkerställ att ytan undertill är fast och plan. Använd
alltid slagplåten.

3

5

Tröskelrampen fästs på golv med hjälp av dom tre medföljande plastfötterna och
dubbelhäftande tejp.

6

Rengör golvytan noggrant!

7

Placera tröskelrampen på rätt plats och tryck ned den ordentligt.

8 Slutresultat:

4

Ansvarsfriskrivning och garantivillkor
Version 3.0 januari 2016
Viktigt

• Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna och
ansvarsfriskrivningen.
• Säkerställ att ytan undertill är fast och plan.
• Var försiktig så att du inte halkar under vissa
väderleksförhållanden. Sanda området vid underkylt regn
eller använd inte systemet under sådana förhållanden.
• Säkerställ att systemet inte orsakar fara/hinder (t.ex. på en
allmän gångväg).
• Området runtomkring ska vara tillräckligt upplyst för att
säkerställa att systemet är väl synligt, särskilt på offentliga
platser och för personer med nedsatt syn.

Allmänna bestämmelser
• Tröskelrampen installeras och används på egen risk.
• Tröskelrampen är endast utformad och lämplig för användning
av gående personer, rullatoranvändare eller rullstolsburna. Den
ska således inte användas för annat bruk.
• Ytan där tröskelrampen monteras ska vara plan, stabil och fast.
• Använd aldrig systemet i närheten av eller tillsammans med
brandfarligt material. Systemet är inte heller lämpligt för
utrymningsvägar.
• Lämplig personlig skyddsutrustning (skyddsglasögon,
hörselskydd o.s.v.) måste användas när tröskelrampen kapas.
• Små delar av tröskelrampen ska hållas utom räckhåll för barn
för att förhindra risk för sväljning o.s.v.
• Efter monteringen och med regelbundna intervaller ska
tröskelrampen kontrolleras för att säkerställa att den är
tillräckligt hållfast för normal användning på den plats där den
är monterad.
• Området runtomkring dörrtröskelsystemet måste alltid vara
tillräckligt upplyst för att säkerställa att tröskelrampen är
väl synlig, särskilt för de personer för vilka tröskelrampen
kan utgöra ett hinder. Vid användning av tröskelrampen
på allmänna gångvägar finns ett dörrtröskelsystem med
sluttande sida tillgängligt.
• Iaktta de lokala bestämmelserna för hur förekomst av
tröskelramp ska signaleras. Om tröskelrampen är hal p.g.a.
väderleksförhållanden eller av andra skäl måste lämpliga
säkerhetsåtgärder mot halkrisk vidtas, t.ex. genom att tillfälligt
ta bort tröskelrampen.
• Vid osäkerhet angående monteringen eller användningen av
tröskelrampen ska kunden omedelbart kontakta leverantören
där den inköptes.

Underhåll
• Kontrollera regelbundet tröskelrampens och anslutningarnas
hållfasthet.
• Se till att tröskelrampen och ytan undertill alltid är
rena. Tröskelrampen kan rengöras med alla typer av
rengöringsmedel, även med en autoklav.
• Grov smuts kan avlägsnas med en borste. Spola sedan av
tröskelrampen med vatten.

Garanti
Garantianspråk på tröskelrampen ska åtföljas av inköpsbevis som
anger inköpsdatum och produktbeskrivning eller produktnamn.
Garantin gäller i fem år räknat fr.o.m. det datum då kunden
inköpte tröskelrampen. Garantin omfattar endast tillverkningsoch materialfel hos tröskelrampen. Ett välgrundat garantianspråk
leder endast till att kunden är berättigad till kostnadsfri leverans
från Feal av ett ersättande dörrtröskelsystem. Feal
är inte skyldigt att tillhandahålla något annat. Feal avsäger
sig allt ansvar för eventuella person- eller sakskador eller
efterföljande förluster som uppstår under monteringen och/eller
användningen av tröskelrampen. Allt annat ansvar som Feal trots
detta kan bli föremål för är begränsat till det belopp som Feal´s
försäkringsbolag betalar i ifrågavarande fall.

Garantin bortfaller omedelbart i följande fall:
• Monteringen utförs inte enligt monteringsanvisningarna eller
monteringen utförs med andra material än det levererade
monteringsmaterialet.
• Tröskelrampen används inkorrekt, felaktigt eller överbelastas
(max. belastning 850 kg/m2).
• Tröskelrampen skadas avsiktligt eller genom försummelse.
• Tröskelrampen används på en ojämn och/eller instabil och/
eller otillräckligt fast yta.
• Skador som orsakas av bristande eller inkorrekt underhåll
eller användning av fel rengöringsprodukter (se
rekommendationerna för rengöring).
• Effekter av kemiska/elektrokemiska ämnen och/eller
elektricitet.
Rätt till ändringar förbehålls.

