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1. Ta kontakt med kund några dagar före montering om ev. dörrkod, skyltning etc.
2. Sätt upp lappar på anropsknappen på varje våning att hissen är avstängd.
3. Bryt strömmen på hisstaket genom nödstoppet när hissen är på lämpligt våningsplan.
4. Ta vara på skruvpåsen och småkomponenter. I skruvpåsen finns även information om var de olika skruvarna
ska monteras.
5. Rensa korgen så sidor, golv och tak blir rena från löst och utstickande material. Demontera tidigare
inredning om det är planerat.

6. Golv passas in och limmas på plats. Ta bort befintlig
matta om den sitter löst. Vid stengolv monteras
ingångsparti innan golvet läggs in (se punkt 7)

7. Om nytt RF ingångsparti ska monteras:
Skruva ihop vänster och högersidor med överstycket.
Passa sedan in mot korgdörrarna.
Montera RF täcklist vänster, höger, tak om inte ny
hissinredning ska monteras.
Se även separat montageinstruktion till
dörrombyggnadspaket.

8.

Koppla ur takarmaturen. Detta görs oftast i
maskinrummet.

9. Sätt upp taklist vid framkanten och passa till
takpanelen. Gör nödvändiga armaturhål innan den
limmas och skruvas fast. Använd stöttor för att
underlätta monteringen.
Delat 14mm tjockt tak limmas i slitsen i båda
takhalvorna.
10. Belysning kopplas provisoriskt in med stickpropp i
eluttag på hisskorgstaket vid takbelysning.

11. Taklister monteras först rygg, sen sidor och sist ev.
fram. Taklisterna på sidorna placeras framför
taklisten mot rygg. Använd stöd för att hålla uppe
taket under tiden.

12. Kapa till hörn- och skarvlister till rätt
längd. Ska passa mellan taklist och golv.
Kapas vid golv.
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13. Ryggpanel monteras, tejpas och limmas.
Panelerna limmas med vertikala strängar sättlim
som placeras jämnt och vertikalt över panelen
c/c ca: 150mm. Tejpas den fast så sätts tejpen
c/c ca: 500 på panelen. Panelen provmonteras
på plats innan tejpens skyddspapper tas bort. Är
korgväggarna ojämna så ska utfyllnadsmaterial
användas och panelen skruvas fast på lämpligt
ställe med försänkt sockelskruv.
Torka av panelerna med lösningsmedel
innan sockeln limmas med sättlim, tejpas
och monteras in i hörn och mittskarvlister.

14. Sidpaneler och skarvlister monteras sedan
bakifrån och framåt lika ryggpanel.
Gör nödvändiga hål för t.ex. tryckknapp,
högtalare mm. Dessa återmonteras. Var
försiktig att inte eltrådar släpper.
Vid RF ingångsparti så avslutar med täcklist.
Vid klätt framparti så sätter man hörnlist
vid framkant.

15. Före ev. frampaneler monteras, kolla karmstolpar och limma på nödvändiga karmlister, sist framsida upp.
Kapa skarvlist till framsida upp så den börjar ovanför de senare monterade karmstolparna.
16. Karmstolparna provas och monteras med 5 skruvar jämt fördelat med 100mm nerifrån och 100mm
uppifrån. Svartmåla ev. bakom ventilationshål som det ej blir luft bakom.
Prova korgdörrar att de går fritt.

Sid. 4/4

17. Om tröskelskenor används så justeras den lika i
bägge ändar innan den monteras. Utfyllnadslist
limmas under tröskel. Var noggrann med att få
karmstolparna innanför tröskeln. Tröskelskenor utgår
om korgdörrar finns.

18. Övrig utrustning monteras enligt ritning eller
anvisningar på hemsida.

Belysning
Spegel

Se resp. produkt
600x700 mm = 1250mm ö.g.
950x1050 mm = Se kundens anvisning

Handledare 900 mm ö.g.
Avbärare

c/c 300 mm resp. 600 mm

Fällsits

500 mm ö.g.

19. Hisskorgen rengörs från fläckar och damm mm.
20. All skyddsplast tas bort och rostfria ytor rengörs.
21. Tunn tätningsfog av silikon läggs mellan golv och sockel.
22. All emballage tas bort och utrymmen i och utanför hissen städas av.
23. Avstängningslappar i trapphuset tas bort och hissen provkörs.
24. Meddela kundens kontaktperson att platsmontaget är klar. SMS är ok.
25. Meddela din kontakt hos Åhmans att platsmontaget är klart. SMS är ok.

Telefonsupport: 044 – 28 99 00

SE-296 35 Åhus, Sweden - ahmans@ahmans.se
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