
� Använd två lyftverktyg för att hantera locken.
� Använd passande nyckel till låsbart lock och lås upp locket (A)

1) ÖPPNANDE :

� Anvisning för öppnande :
Börja med locket (A) som döljer låssystemet,
och fortsätt med intilliggande lock i ordning  ��������������������������

� Öppnande :
Sätt i lyftverktyget i lyfthålet (LH 1).
Öppna locket och kontrollera att det är i låst läge (110o).
Fortsätt på samma sätt med de intilliggande locken.
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Rengör locken och ramen, från damm, asfalt och annan smuts, vid anläggningspunkter och i gångjärnen innan stängning.
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Detalj �

HANTERING AV LOCKEN
FL LGL 1400 E & 2100 E

FL LGL 2100 E

FL LGL 1400 E
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2) STÄNGNING :

� Anvisning för stängning :
Stängning uppnås i omvänd ordning till öppnandet dvs : 
börja med lockdel ���� för FL LGL 1400 E eller ��	��
för FL LGL 2100 E och fortsätt med nästa intilliggande lock-
del, den med låset stängs sist.

� Stängning : ����
	 Sätt i lyftverktyget i lyfthål (LH 2) och försäkra dig om att

lockdelen står helt uppställd (110o).
	 Dra lockdelen snett uppåt mot dig (A) och för den framåt (B)
	 Stöd lockdelen, när du börjar sänka den, för att förhindra att den trillar (C).
	 Stäng och lås den sista delen.

3) TA BORT LOCK NÄR DET STÅR VERTIKALT:

Locken kan monteras av ramen genom att lyftas rakt upp när de står i upprätt läge (90o) som följer:

4) BORTTAGNING OCH STÄNGNING AV LOCK I HORISONTALLÄGE:

� Om det är nödvändigt, kan lockdelar öppnas och
stängas horisontellt, efter man skruvat av och
tagit bort låsdelen som visas nedan.

� Stäng och öppna i samma ordning som ovan, använd 
lyftverktyget i lyfthål (LH1) och (LH2).

���Leverantören frånsäger sig allt ansvar för att produkten hanteras korrekt!
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