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UNDERHÅLLSANVISNING Teckentrup takskjutport för garage,  Port-nr:___________________ 

 

Förekommande underhållsarbeten från punkt 1 och 6 skall utföras av sakkunniga personer. 

Underhåll skall genomföras minst en gång per år: 

 

Underhållspunkter: 

1. Kontrollera att lyftvajrarna är fria från brott  

2. Sidoskenor i lod och takskenor vågräta? 

3. Olja gångjärnen och löprullarnas axlar (med lätt maskin-olja, silikon- eller teflonbaserad) 

4. Kontrollera fjädrarna och efterspänn eventuellt 

5. Kontrollera att rullarna är skadefria och löper lätt i skenan  

6. Kontrollera samtliga skruvar vad gäller passning och åtdragning och samtliga infästningar 

7. Kontrollera att porten löper fritt i manuellt läge (vid frikoppling av eventuell motor), och kontrollera 
samtidigt att frikopplingsfunktionen fungerar 

8. Vid motordrift – kontrollera att porten går ner till gränslägens ”port öppen”/”port stängd”. Kontrollera även 
yttre nödfrikoppling om det finns en sådan på porten. 

9. Kontrollera alla komponenter visuellt vad gäller sprickor och skador  

10. Rengör portbladen med milt rengöringsmedel (portar lackade special-kulör (enligt RAL- NCS-skala) – se 
skötselråd nedan  

Skötselanvisning lackade portar: 

- Rengör porten med milt rengöringsmedel. Obs! använd ej högtryckstvätt. 

- Behandla porten med lättflytande bilvax (obs utan polish-medel / poler-medel / slipmedel). 
Utföres 1 – 2 gånger per år beroende utsatthet/exponering för sol och väderpåverkan. 

Obs! Mörka kulörer skall undvikas om porten är placerad i direkt solbestrålning, eftersom det kan resultera i  
deformering/böjning av portbladet samt skumsprickor. Rådgör med din återförsäljare redan i offertstadie! 

Garanti 

                        

 

Ovanstående 5-punktsgaranti gäller under förutsättning att anvisningarna ovan skötts löpande. Spara din faktura 
som underlag för en eventuell reklamation. 

För motoröppnare Aperto gäller 5 års garanti för motor, 1 år för handsändare. 

http://www.teckentrup.se/
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För motoröppnare CarTeck DRIVE 5 års garanti för motor, 1 år för handsändare 

http://www.teckentrup.se/

