
Skötselanvisningar vipport - Dieden favorit 

Porten är försedd med självsmörjande lager men för att säkra en lång livslängd rekommenderas 

en översyn ett par gånger per år enligt nedanstående punkter: 

1. Portens frontyta skall rengöras från smuts och metallspån efter montaget. Använd en ren 

svamp eller tvättborste och rikligt med vatten blandat med milt handtvättmedel.  

2. Samtliga rörliga delar sprayas/smörjes med siliconspray.  

3. Styrskenorna där hjulen löper rengöres invändigt och sprayas/smörjes med siliconspray på 

skenornas vertikala innerväggar. Löphjulen är av nylon och behöver ej sprayas/smörjas.  

4. Låset sprayas/smörjes med siliconspray.  

5. Porten är balanserad med 2 st. fjädrar. Vid behov spänns dessa med muttrarna vid nedre 

fjäderfästet så att porten ligger stadigt i öppet läge. Efter justering låses muttrarna mot 

varandra. OBS! spänn ej fjädern så att den trycks samman i stängt läge.  

6. Löphjulet och löpskenan får inte vidröras när porten är i rörelse.  

7. Kontrollera att samtliga infästning skruvar är monterade och åtdragna i vägg och karm.  

8. Tvätta portens utsida med jämna mellanrum för att minska angrepp från miljön och inspek-

tera samtidigt porten med avseende på fortlöpande underhållsbehov.  

9. Förändring av rörliga delar eller andra ingrepp på konstruktionen är ej tillåtet.  

Garanti 

Porten har 5 års garanti Handsändare har 2 års garanti Fjäderbrott livstidsgaranti 



CE-godkännande 

05  
EN 13241-1 
Dieden vipport 
Vattentät klass 3  
Motstånd vindlast klass 2 
Termiskt motstånd 1,8 Luftgenomtränglighet Klass 2 
CE 
( 89/106/EG;98/37/EG;89/336/EC ) 

Godkänd för motordrift med följande motorer 

- Aperto 868 L, Aperto 868 LX 

- Aperto baseline 

- Sommer Duo 500 SL, Duo 650 SL - Tormatic 601, 602  

Tillverkad av: 

Dieden port AB 
Industrigatan 3, SE- 280 60 Broby 

Service garanti:

Kontakta styrelsen: styrelsen@tickorna.se

Garageportexperten Prästkragens väg 2 Nacka 

08 - 10 13 15 support@garageportexperten.se  

070-810 13 15 Rolf Hemlin Garageportexperten 

010-495 27 46 Jimmy Ruiz Garageportexperten 

OBS: 
Varje utryckning från Garageportexperten som ej kan härledas till garanti ( produktions, 

mtrl eller montagefel ) debiteras.

/Styrelsen Ftg/Btg samfällighet 

FÅRTICKEGÅNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
BOX 175  
135 23 TYRESÖ Bankgiro 264-1835 www.tickorna.se 


