
Smart 42

TEV

K088128

1416

 

SE - Montageanvisning/Bruksanvisning

PT – Instruções de montagem/Manual do utilizador



2

K087200A_0617.indd   2 2013-06-17   21:22:32

SE

Utdrag ur försäkran om
överensstämmelse / prestanda

Vi Entematic Group AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sverige

Försäkrar under eget ansvar att vår porttyp Smart 42 överenstämmer med föreskrifterna i följande direktiv:

305/2011

2006/42/EC

2004/108/EC

Byggproduktförordningen (CPR)

Maskindirektiv (MD), om elektriskt manövrerad

Elektromagnetiskt kompatibilitetsdirektiv (EMCD), om elektriskt manövrerad

Harmoniserade EU-standarder som har använts:

EN 13241-1:2003

För elektriskt manövrerade portar även:
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 60204-1 EN 60335-1

Övriga standarder eller tekniska specifikationer, som har använts för elektriskt manövrerad porttyp: 

EN 60335-2-103

EG-typkontroll eller certifikat utfärdat av ett anmält organ (för fullständig adress, kontakta Entrematic Group AB)
beträffande utrustningen:

SP: 0402

Tillverkningsprocessen säkerställer uppfyllandet av utrustningen med teknisk fil. Tillverkningsprocessen
granskas regelbundet av tredje part.

Sammanställning av teknisk fil:

Ed Dubbeld

Entrematic Sweden

AB Lodjursgatan 10

SE-261 44
Landskrona

Sverige

E-post: ed.dubbeld@entrematic.com

NO

Utdrag fra Samsvarserklæring
Vi, Entematic Group AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sverige,

Motordrevet porttype Smart 42 med ytelsesnivåer og elektrisk motor som angitt i den medfølgende
loggboken er i samsvar med forordningene og kravene i følgende direktiver:

305/2011

2006/42/EC

2004/108/EC

EU-forordningen for byggprodukter (CPR) 

Maskindirektiv (MD), hvis motordrevet

Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet (EMCD), hvis motordrevet

Relevante europeiske standarder er gjort gjeldende:

EN 13241-1:2003

For motordrevne porter også:
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 60204-1 EN 60335-1

Andre standarder eller tekniske spesifikasjoner som er gjort gjeldende for motordrevne porter: 

EN 60335-2-103

EU-kontroller og sertifiseringer utstedt av kunngjort eller kompetent organ (for full adresse, vennligst ta
kontakt med Entrematic Group AB) vedrørende utstyret:

SP: 0402

Produksjonsprosessen sikrer at utstyret er i samsvar med den tekniske beskrivelsen.
Produksjonsprosessen kontrolleres jevnlig av en tredjepart.

Utarbeidelse av teknisk dokumentasjon:

Ed Dubbeld 

Entrematic Group

AB Lodjursgatan

10

SE-261 44
Landskrona

Sverige

E-post: ed.dubbeld@entrematic.com

DK

Uddrag af
Overensstemmelseserklæring/
Ydelse

Vi, Entematic Group

AB Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sverige,

Elbetjent port type Smart 42 med ydelse og elmotor som beskrevet i logbogen, der leveres sammen
med den, og den er i overensstemmelse med følgende direktiver:

305/2011

2006/42/EF

2004/108/EF

Forordninger om byggevarer (CPR) 

Maskindirektivet (MD), hvis elbetjent

Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMCD), hvis elbetjent

Harmoniserede europæiske standarder er blevet anvendt:
EN 13241-1:2003

For elbetjente porte også: EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 60204-1 EN 60335-1

Andre standarder eller tekniske specifikationer, der er anvendt til elbetjente porte: 
EN 60335-2-103

EU-typeafprøvning eller certifikat udstedt af et bemyndiget eller kompetent organ (for fuldstændig
adresse kontaktes Entrematic Group AB) vedrørende udstyret:

SP: 0402

Fremstillingsprocessen sikrer, at udstyreter i overensstemmelse med det tekniske dossier. 
Fremstillingsprocessen vurderes regelmæssigt af tredjepart.

Sammenskrivning af teknisk dossier:

Ed Dubbeld 

Entrematic Group

AB Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sverige

E-mail: ed.dubbeld@entrematic.com

FI

Ote 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta/
suoritustasovakuutuksesta

Me, Entematic Group AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sweden,

Sähkökäyttöiset ovityypit Smart 42 joiden suorituskyky ilmenee tuotteen mukana toimitetusta
huoltokirjasta, täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:

305/2011

2006/42/EY

2004/108/EY

Rakennustuoteasetus

Konedirektiivi, jos sähkötoiminen koneisto

Sähkömagneettista yhteensopivuutta säätelevä direktiivi, jos sähkötoiminen koneisto

Harmonisoidut eurooppalaiset standardit:
EN 13241-1:2003

Sähkötoimisia ovia koskevat myös:
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 60204-1 EN 60335-1

Muut sähkökäyttöisiä ovia koskevat standardit tai tekniset määritelmät: 

EN 60335-2-103

EY-tyyppihyväksyntä tai ilmoitetun laitoksen myöntämä sertifikaatti on saatavana seuraaville laitteille
(täydelliset osoitetiedot ovat saatavilla Entrematic Group AB:Ita)

SP: 0402

Valmistusprosessi varmistaa teknisten vaatimusten täyttämisen. Kolmas osapuoli arvioi 
valmistusprosessin säännöllisesti.

Teknisten asiakirjojen laatija:

Ed Dubbeld 

Entrematic Group AB 

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Ruotsi

Sähköposti: ed.dubbeld@entrematic.com
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ALLMÄNT OCH INLEDNING

Montering av en garageport ställer krav 
på tekniskt kunnande och färdigheter. Till-
verkaren ansvarar inte för utrustnings- eller 
personskada som inträffar under monter-
ingen.

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 in-
nan du påbörjar monteringen.
Dessa monteringsanvisningar levereras 
tillsammans med bilder. 
Tillverkaren ansvarar inte för skada eller 
funktions- fel som orsakats av att mon-
teringsanvisningarna inte följts. Av säker-
hetsskäl är det förbjudet att utan godkän-
nande utföra ändringar på porten. Om 

inte garantin.

SÄKERHET

De infästningar som levereras med porten 
avsedda för väggar och tak används för 

porten skall monteras på andra material 

är det montörens skyldighet att använda 
lämpliga fästen av god kvalitet. Sådana 
kan enkelt införskaffas från försäljningsstäl-
lena. Använd pluggar och skruv med 
brickor anpassade till det aktuella väggma-
terialet.

Viktiga anvisningar och kommentarer visas 
med följande symbol:

VARNING!
Moment som kräver extra försiktighet 
så att ingen människa kommer till 
skada.

EMBALLAGE

Portens emballage består av material om 
kan återvinnas. Avfallshantera emballaget i 
enlighet med landets bestämmelser.

ARBETSUTRYMME

Portöppningen och garagegolvet ska 
vara färdigställda innan garageporten 
monteras.Lägg alltid ut portsektionerna 
på lämpligt underlag (exempelvis ren 

Se till att du har alla verktyg som krävs för 
att montera porten inne i garaget innan du 
börjar montera.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Var sjätte månad
Kontrollera portvajrarnas skick och byt 
dem om de är skadade.Kontrollera att in-
fästningar på väggen och i taket är intakta. 
Dra åt dem vid behov. För att bevara  por-
tens utseende.Tvätta portsektionerna med 
en ren svamp och ett normalt bilschampo. 
Skölj väl med rent kallvatten. Använd inte 

-
del kan repa porten.

Var tolfte månad
Smörj gångjärn med smörjolja av stand-
ardtyp.

RESERVDELAR

Använd av säkerhetsskäl endast original-
delar från  tillverkaren. Användning av an-
dra 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 beställning av reservdelar 

delen av höger väggskena.

DEMONTERING

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

SE
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