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GBR Assembly instructions

Kontrollera först leveransens innehåll:
Lucka enligt följesedel
Montagepåse

Check the content of the package first:
Wall hatch according to the waybill
Assembly package

Innehåll i montagepåse:
Plastlock (antal enligt storlek)
Monteringsanvisning

Assembly package includes:
Plastic caps (the number depends on the hatch size)
Assembly instructions

För montage behövs:
Infästningsmaterial anpassad till väggtyp
Vattenpass
Slagborrmaskin/Borrmaskin
Skruvdragare/Skruvmejsel
Sexkantnyckel, 12 mm (för hylsor)
Sexkantnyckel, 3 mm (för justering av gångjärn)

The following is needed for assembly:
Fitting materials depending on the kind of wall
Carpenter’s level
Hammer drill / Drilling machine
Cordless screwdriver / screwdriver
Hex nut wrench, 12 mm (for bush bolts)
Hex nut wrench, 3 mm (for adjustment of hinges)

Montering:
Assembly:
1. Kontrollera att öppningen är 15-20mm större än luckans
karmyttermått.
2. Isolera karmen. Anpassa isoleringen efter hållmått.
3. Kontrollera att luckan är i våg.
4. Centrera karmen i öppningen genom att skruva ut hylsorna med sexkantnyckel. Kontrollera att det är i våg och
lod. OBS! Ta inte för givet att väggarna är i lod. Dra inte
hylsorna för hårt så att karmsidorna bågnar.
5. Borra hålen för infästningen uppe och nere på gångjärnsidan och skruva fast karmen. Kontrollera att karmen
fortfarande är i lod.
6. Borra hålen för infästning på låssidan och skruva fast
karmen. Borra och skruva fast karmen i resterande hål. Vid
behov justeras karmen i sidled med hjälp av hylsorna.
7. Montera plastlocken över hålen i karmen.
8. Dreva mellan karm och vägg med obrännbart material
och foga alternativt montera täckplåtar/foder.

1. Check that the hole in the wall is 15-20 mm bigger than
casing’s outer size.
2. Lay the hatch on the floor, and ensure the correct thickness of packing material is positioned around the frame to
match the hole in the wall.
3. Make sure that the hatch is square.
4. Place the hatch in the hole symmetrically by screwing the
bush bolts with the hex nut wrench. Check that the hatch
is both square and plumb. NOTE! Do not take for granted
that the walls are plumb. Do not screw the bush bolts too
hard so that the casing is buckling.
5. Drill the holes up and down on the hinge side and screw
tight the casing. Make sure that the casing is still plumb.
6. Drill the holes on the lock side and screw tight the
casing. Drill the rest of the holes and screw tight the casing.
If needed, adjust the casing sidewise with the bush bolts.
7. Attach the plastic caps on the holes of the casing.
8. Caulk between the casing and the wall with a noncombustible material.
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