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GENERELT:

Denne manual er skrevet til professionelle og uddannede montører. Installation skal udføres i henhold til god håndværks-
mæssig skik og under hensyntagen til gældende love og normer.
Gennemgå denne installations vejledning grundigt før installation af produktet påbegyndes. Fejl installation kan forårsage
skade på produktet samt den omgivende bygningskonstruktion. Pakkemateriale (plastik, polystyren mm) må ikke kasseres 
i naturen, men skal bortska�es på forsvarlig vis, ligesom det skal holdes uden for børns rækkevidde, for hvem det kan udgøre 
en potentiel fare.
Før installation, skal produktet undersøges for synlige skader, samt at alle dele er til stede.

Før installation, skal de strukturelle tilpasninger udføres, for at skabe den nødvendige plads til tagvinduet. 
Tjek at montageunderlaget er plant og har den fornødne styrke til at støtte tagvinduets vægt og betjening.

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar, i tilfælde hvor fejl og skade på produkt eller bygning sker som følge af fejl ind-
bygning eller dårlig hhv. mangelfuld befæstigelse.

VEDLIGEHOLDELSE:

Alle hængsler og beslag skal smøres efter behov og mindst én gang årligt med syrefrit smørefedt.
Alle skruer bør efterspændes mindst én gang årligt
Pakningernes levetid kan forlænges ved at smøre dem med en silikonestift mindst én gang årligt. 
Rengør glas og ramme med en våd klud efter behov og mindst én gang årligt.
Rengør inddækninger for snavs, blade etc. efter behov og mindst én gang årligt. 

Denne vejledning bør følges i sin helhed for at opnå korrekt montage og drift af tagvinduet.  I tvivlstilfælde send os en mail 
på info@tagvinduet.dk eller ring på +45 70206670.
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