HB hekwerk
Procedure ontgrendelen APL schuifpoort bij stroomuitval.
(motortype: Falcon M 16 t/m 20)

De handmatige deblokkering is een voorziening waarmee de aandrijving van de poort kan worden
losgekoppeld, zodat hij met de hand kan worden bewogen bij bijvoorbeeld stroomuitval of storing.
Op de motor is een blauwe draaiknop voorzien van een pijl en een stip.
als de poort ingeschakeld is staat de stip op het symbool “gesloten slotje”
als de poort op handmatige bediening staat, staat de stip op het symbool “open slotje”

ONTGRENDELEN:
•
•
•
•
•
•

Steek de bijgeleverde sleutel voorzien met zwart kunststof achterkant in het slot van de stalen
klep aan de achterzijde van de schuifpoortkolom.
Draai de sleutel een kwartslag, zodat de klep losgekoppeld is,
en van de kolom kan worden verwijderd.
Trek op de blauwe draaiknop het kunststof klepje los van het slotje.
Steek het kleine blanke sleuteltje in het slot en draai het slotje een kwartslag open.
Draai de blauwe knop met de pijl mee naar het open slotje.
Haal sleutel uit het slot en zet de stalen deur weer op zijn plek en sluit deze af.

De poort is nu losgekoppeld en kan met de hand open en dicht worden getrokken.
indien de poort bij de eerste beweging niet direct open schuift, dan iets meer kracht uitoefenen.
De poort moet na de eerste aanzet makkelijk open schuiven.
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Vergrendelen alleen wanneer men zeker weet dat de storing is opgelost.
VERGRENDELEN:
•
•
•
•
•
•

Poort handmatig halverwege open / dicht schuiven.
De blauwe draaiknop tegen de pijl in met de stip naar het gesloten slotje draaien.
Het slotje weer afsluiten.
Stalen klep weer terug plaatsen, en afsluiten.
De poort met de hand een klein rukje geven zodat deze hoorbaar een klikje geeft,
ter indicatie dat de poort daadwerkelijk in zijn vergrendeling is gevallen.
De poort een commando geven d.m.v. handzender of een ander bedieningsapparaat.

De poort zal in beweging komen tot zijn eindafslag (geheel open of dicht).
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