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ALLMÄNT OCH INLEDNING
Montering av en garageport ställer krav på tekniskt kunnande och färdigheter. Tillverkaren ansvarar inte för 
utrustnings- eller personskada som inträffar under monteringen. 
Kontakta en kvalificerad hantverkare vid minsta tvivel på den egna förmågan att kunna montera porten säkert och 
korrekt. Läs av säkerhetsskäl dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du påbörjar 
monteringen.  
Tillverkaren ansvarar inte för skada eller funktions- fel som orsakats av att monteringsanvisningarna inte följts. 
Av säkerhetsskäl är det förbjudet att utan godkännande utföra ändringar på porten. Om porten eller dess 
mekanismer ändras, eller om en extra vikt monteras på porten, gäller inte garantin. 

SÄKERHET

EMBALLAGE

Portens emballage består av material som kan återvinnas. 
Avfallshantera emballaget i enlighet med lokala bestämmelser. 

ARBETSUTRYMME

Portöppningen och garagegolvet ska vara färdigställda innan garageporten monteras. 
Se till att du har alla verktyg som krävs för att montera porten inne i garaget innan du börjar montera. 
Lyft portsektionerna direkt från förpackningsstuven till portöppningen utan onödig mellanlagring. Om så måste 
ske lägg alltid ut portsektionerna på lämpligt underlag (exempelvis ren kartong), så att inte sektionenss känsliga 
ytor skadas. 

De infästningar som levereras med porten avsedda för väggar och tak används för vanligt tegel, trä, stål och 
betong. Om porten skall monteras på andra material eller om väggar och tak är av dålig kvalitet, är det montörens 
skyldighet att använda lämpliga fästen av god kvalitet. Sådana kan enkelt införskaffas från försäljningsställena. 
Använd pluggar och skruv med brickor anpassade till det aktuella väggmaterialet. 

Viktiga anvisningar och kommentarer visas med följande symbol: 

VARNING! 
Moment som kräver extra försiktighet för att förhindra att människor 
kommer till skada. 

Installations- och brukarmanual för:
Garageport av typ GPL40A.

Endast avsedd för privat bruk.

!

INSTALLATION
Vid installation följ anvisningen i form av bilderserier som ingår i denna manual.  
Tillverkaren ansvarar inte för skada eller funktions- fel som orsakats av att monteringsanvisningarna inte följts. . 



Var sjätte månad 
Kontrollera portvajrarnas skick och byt dem om de är skadade.Kontrollera att infästningar i väggen och i taket är 
intakta. Dra åt dem vid behov. För att bevara portens utseende.Tvätta portsektionerna med en ren svamp och ett 
normalt bilschampo. Skölj väl med rent kallvatten. Använd inte frätande rengöringsmedel, rengöringsmedel kan 
repa porten. 
Var tolfte månad 
Smörj gångjärn med smörjolja av standardtyp. 

Använd tabell i slutet av denna manual för att dokumentera utförda kontroller och underhåll.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSSCHEMA:

ANVÄNDNING 

RESERVDELAR 

Använd av säkerhetsskäl endast originaldelar från tillverkaren. Användning av andra reservdelar kan innebära 
säkerhetsrisk och gör garantin ogiltig. Kontakta i första hand den person som monterat porten om du 
behöverköpa reservdelar eller få ser-vice utförd. Vid bestallning av reservdelar anges garageportens serie 
nummer,vilket finns angivet på id dekalen som finns på panelens höger sida, ändstycke. 

DEMONTERING 

Demontering av porten skall utföras av sakkunning personal.
Demonteringen av porten sker i omvänd ordningsföljd jämfört med monteringsanvisningen. 

Behörighet:
Denna porttyp är endast avsedd att användas i privat bostadsmiljö. Tillse att åtkomst till porten är begränsad 
för obehöriga personer.
Manövrering:
Manövrera endast porten med måttlig handkraft med användning av de yttre och inre handtag som installerats 
för detta syfte.
Manövrering på annat sätt eller på andra positioner av porten kan orsaka personskada samt skada och 
försämra funktionen hos portens komponenter.
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Additional informationDescriptionArt.no.QtyPos.

2500x2000Top/Middle section18189Section31

2500x2125Top/Middle section18190Section31

2375x2000Top/Middle section18188Section31

2500x2125Bottom section18190Section12

2500x2000Bottom section18189Section12

2375x2000Bottom section18188Section12

DLW=2375Aluminium bottom profile1031RES-238713

DLW=2500Aluminium bottom profile1031RES-251213

DLW=2500Bottom sealing1035REN-251814

DLW=2375Bottom sealing1035REN-239314

DLW=2375Lintel profile DLW=2375915VS-E237515

DLW=2500Lintel profile DLW=2500915VS-E250015

Top sealing L=2510 mm1088N-251016

DLH=2000Vertical track set RH+LH RSCVL10Z17

DLH=2125Vertical track set RH+LH RSCVL20Z17

DLH=2125Horizontal track set RH+LHRSCHT2018

DLH=2000Horizontal track set RH+LHRSCHT1018

Side sealing1088N-226029

Pulley bracket RH RSC-T TST1PR110

Pulley bracket LH RSC-T TST1PR111

Perforated bracketTSPBN212

Rubber stop2100-15213

CoverCR2214

Rail bracketTrack connection bracket3022D215

Roof hangerAngle bracket3021216

Top roller bracket RHTS417R117

Top roller bracket LHTS417L118

Incl. bolts, nutsSide hinge complete421CZ10R619

Side hinge421RZ10R619.1

Slide, single for w=60 mm423SZ619.2

L=114mmRoller nylon, 2", shaft 11mm 574RN820

incl. 420S, bolts/nutsBottom bracket not-adjustable421N221

Cable clamp bottom roller RSC-TACC422

 b = 10mmDistance ring, 11mm shaft2066-10423

Intermediate hinge421HZ324

CE-LabelCE_LABEL125

Tension spring assyTSCXXX-XXXX226

Cable pairK24-XXXXTS227
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KONTROLL/ÅTGÄRD INTERVALL 

KONTROLLER OCH ÅTGÄRDER UTFÖRDA 

ÅR 1: ÅR 2: ÅR 3: ÅR 4: ÅR 5: 

1:a 2:a 1:a 2:a 1:a 2:a 1:a 2:a 1:a 2:a 

Kontrollera portvajrarnas skick och byt dem 
om de är skadade. 

Var 6:e
månad 

Kontrollera att infästningar på väggen och i 
taket är intakta. Dra åt dem vid behov. 

Var 6:e
månad 

Tvätta portsektionerna med en ren svamp 
och ett normalt bilschampo. Skölj väl med 
rent kallvatten.* 

Var 6:e
månad 

*Använd inte frätande rengöringsmedel, eller
rengöringsmedel som kan repa porten.

Smörj gångjärn med smörjolja av standardtyp. Var 12:e
månad 
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KONTROLL/ÅTGÄRD INTERVALL 

KONTROLLER OCH ÅTGÄRDER UTFÖRDA 

ÅR 6: ÅR 7: ÅR 8: ÅR 9: ÅR 10:

1:a 2:a 1:a 2:a 1:a 2:a 1:a 2:a 1:a 2:a 

Kontrollera portvajrarnas skick och byt dem 
om de är skadade. 

Var 6:e
månad 

Kontrollera att infästningar på väggen och i 
taket är intakta. Dra åt dem vid behov. 

Var 6:e
månad 

Tvätta portsektionerna med en ren svamp 
och ett normalt bilschampo. Skölj väl med 
rent kallvatten.* 

Var 6:e
månad 

*Använd inte frätande rengöringsmedel, eller
rengöringsmedel som kan repa porten.

Smörj gångjärn med smörjolja av standardtyp. Var 12:e
månad 
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