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1 ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR 
Följande dokument gäller denna installation: 

• Kontrollhäfte 0549-991/12 för installationen 

Aktuella dokument: 

• Monterings- och bruksanvisning 

 
0549-990/02 

 

• Bruksanvisning 0549-991/02  

 
Den aktuella bruksanvisningen innehåller alla instruktioner som behövs för drift, underhåll 

och felsökning och är grunden till en felfri och säker drift av installationen. 

 
Bruksanvisningen måste läsas igenom noggrant och förstås! 

 

1.1 Målgrupp 

Alla aktiviteter som beskrivs i bruksanvisningen får endast utföras av en behörig installatör 

eller av lämpligt instruerade personer! 

 

1.2 Var ska bruksanvisningen förvaras 

Bruksanvisningen ska överlämnas till kunden som måste förvara den på en lättillgänglig 

plats. 

 
Överlämnad till kunden Datum ............................... 

 
Underskrift ............................... 

 

1.3 Adresser 

Installatör 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tillverkare Gilgen Door Systems AG 

Freiburgstrasse 34 

CH-3150 Schwarzenburg 

Tel +41 31 734 41 11 

Fax +41 31 734 43 79 

www.gilgendoorsystems.com 

info@gilgends.com 

 
Svensk distributör Beslagsgrossisten i Linköping AB 

Låsbomsgatan 25 

SE-589 41 Linköping 

 Tel +46 13 16 16 31 

www.beslagsgrossisten.se 

info@beslagsgrossisten.se

http://www.gilgendoorsystems.com/
mailto:info@gilgends.com
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2 SÄKERHET 

2.1 Avsedd användning 

Slagdörrsautomatiken FD 10 har uteslutande utformats för öppning av dörrar. All annan 

användning utöver denna tillämpning anses olämplig och otillåten! 

I händelse av olämplig användning av detta system kan användarens säkerhet äventyras 

och/eller materiella skador kan uppkomma. Tillverkaren tar inget som helst ansvar för 

sådana skador! 

 

2.2 Säkerhetsmeddelanden 

I denna bruksanvisning används följande symboler och meddelanden för att peka på 

vissa risker och faror: 
 

 

Varning: 

Gäller fara för liv och lem. 

 

 

OBS: 

En situation där material kan skadas eller funktionen försämras. 

 

 
Notera: 
Tips som underlättar arbetet. 

 

2.3 Säkerhetsanvisningar 

2.3.1 Principer 

• Barn får inte delta i rengöring eller underhåll av detta system. Mycket små barn ska inte 

använda systemet. Små barn får endast använda systemet när de står under noggrann 

övervakning av en vuxen. Äldre barn och personer i riskgrupp får använda detta system 

på ett säkert sätt om de under lämplig övervakning har visat sig kunna använda det på 

ett korrekt sätt. 

Personer i riskgrupp får endast använda systemet på ett säkert sätt under noggrann 

övervakning, eller om systemet är utrustat med motsvarande tilläggsutrustning som 

tillfredsställande uppfyller tillämpningsområdet för standarden EN 16005. 

 
• Systemet har beräknats, konstruerats och tillverkats på grundval av den senaste 

tekniken och allmänt erkända regler och föreskrifter gällande säkerhet. Systemet får 

endast användas om det är i perfekt skick, och med beaktande av specifikationerna i 

denna bruksanvisning. All annan användning utöver den definierade tillämpningen är 

otillåten! 

 
• Installationen ska användas och underhållas under sådana omständigheter att 

säkerheten alltid kan garanteras. En väsentlig del av dessa villkor är rätt användning, 

följer användningsområden som föreskrivs av tillverkaren samt att regelbunden service 

(underhåll/kontroll) utförs. 

 
• För att inte skapa några farliga kläm- och klippningspunkter får inga strukturella 

ändringar göras i dörrens omgivning, utan föregående tillstånd från Gilgen Door 

Systems. Dessutom är det viktigt att inga föremål (som möbler, lastpallar etc.) placeras 

i närheten av dörren. 

 
• Alla ytterligare ingrepp i och modifieringar av installationen som inte beskrivs i dessa 

instruktioner är förbjudna! 
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• Slagdörrsautomatiken FD 10 får endast installeras och användas i torra rum. Om detta 

villkor inte kan uppfyllas måste kunden tillhandahålla tillräckligt skydd mot fukt. 

 

2.3.2 Service 

För att hela tiden kunna garantera användarnas säkerhet måste installationen 

kontrolleras med avseende på dess säkra skick före den första driftsättningen och 

under normal drift, minst en gång om året, av en expert. Korrekt underhåll/kontroll 

måste bekräftas genom att ange datum och signatur i kontrollhäftet. 

 

2.3.3 Säkerhetsanordningar 

Det är strikt förbjudet att förbikoppla, åsidosätta eller inaktivera säkerhetsanordningarna. 

Defekta säkerhetsanordningar får inte kopplas bort för att installationen ska kunna 

fortsätta att fungera. 

 

2.3.4 Funktionsfel 

Om det uppstår fel som kan inverka negativt på användarnas säkerhet måste 

installationen omedelbart tas ur drift. Systemet får endast tas i drift igen efter att felet har 

reparerats och alla risker har eliminerats. 

 

2.3.5 Tillbehör/reservdelar 

En säker och tillförlitlig funktion för installationen kan endast garanteras om den används 

med tillbehör och reservdelar från Gilgen Door Systems. Gilgen Door Systems avsäger 

sig allt ansvar för skador till följd av obehöriga ändringar av installationen eller 

användning av främmande tillbehör/reservdelar. 

 

2.3.6 Dörrblad och fasta sidopaneler 

Genomskinliga dörrblad och fasta sidopaneler (eller deras ytor) måste gå att uppfatta tydligt, 
t.ex. genom permanenta märkningar eller färgade material. 

 
Trösklar eller andra utskjutande delar av dörrsystemet måste märkas med en 

varningsdekal eller annan lämplig märkning. 
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3 PRODUKTBESKRIVNING 

3.1 Allmänna anmärkningar 

Slagdörrsautomatiken FD 10 möjliggör automatisk öppning och stängning av slagdörrar. 

Dörren öppnas antingen automatiskt eller manuellt via styrelement. Stängningen inleds 

när programmerad tid öppen löper ut. Om push-and-go-funktionen är aktiverad kräver 

dörren bara en liten manuell tryckning efter vilken drivenheten utför en automatisk 

öppningssekvens. 

 
Dörrens driftfunktioner kan bestämmas med programväljare (val av driftlägen). 

 
En dörrinstallation kan bestå av de delar som anges nedan: 

 
 

 
 

A Kopplingsbox* 
B Rörelsesensor* 
C Slagdörrsautomatik FD 10 
D Säkerhetssensor* 
E Elektriskt lås* 
F Dörrblad 
G Nyckelbrytare* 
H Tryckknapp* 
I Programväljare* 

 
* Tillval 
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3.2 Standardtillämpning 

Vid normal drift öppnas och stängs dörren med hjälp av en motor. Den automatiska 

öppningen sker med öppningsenheter. Den automatiska stängningen inleds när 

programmerad tid för öppen löper ut. 

 
Funktion i händelse av strömavbrott 

Dörrbladet stängs från alla positioner med hjälp av fjäderkraft. Motordämpningen ger en 

kontrollerad stängning. 
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3.3 Automatisk styrning av stängningssekvens 

För pardörrsinstallationer används två separata slagdörrsautomatiker FD 10 som är 

sammankopplade via kabel. 

 

 

 

3.4 Styrelement 

Möjliga styrelement är: 

• Rörelsedetektor in-/utsida 

• D-BEDIX 

• KOMBI-D-BEDIX 

• Programväljare 

• Tryckknapp 

• Nyckelbrytare 

• Fjärrstyrning via radio 
 

3.5 Säkerhetselement 

De säkerhetssensorer som krävs måste installeras i enlighet med EU-direktiven och de 

säkerhetsbestämmelser som gäller i det aktuella landet. 
 

 

OBS: 

Vi rekommenderar användning av säkerhetssensorer från Gilgen Door Systems 

produktsortiment. Gilgen Door Systems kan inte garantera funktionen om 

sensorer från andra leverantörer används! 

 
Säkerhetssensorer monteras på automatiserade dörrar för att övervaka och skydda i 

dörrens rörelseområde. De monteras på båda sidor av dörrbladet. Detta garanterar 

maximalt skydd vid både öppning och stängning av dörren. 

Sensortillverkarens instruktioner måste alltid följas vid montering av 

säkerhetssensorerna! Om säkerhetssensorernas anslutningskablar inte är förtennade 

måste ändhylsor användas för kablarna! 

 
Funktion 

Detektering vid öppning: 

Dörrbladets rörelse stoppas om sensorn upptäcker ett hinder. Säkerhetssensorns 

detektering av väggar kan elimineras (justeras). 

Detektering vid stängning: 

Dörrbladets rörelse stoppas om sensorn upptäcker ett hinder och dörren öppnas igen. 

Automatik 1 Master 

Automatik 2 Slav 

Primärt dörrblad 

det första dörrbladet som 
öppnas det andra 
dörrbladet som stängs 

Sekundärt dörrblad 

det andra dörrbladet som 
öppnas det första 
dörrbladet som stängs 
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3.6 Tekniska data 

Automatik Standard 

Kraftöverföring Normal arm 

Glidskena 

Automatikens mått Höjd 70 

mmBredd 

730 mm 

Djup 125 mm 

Automatikens vikt 8,2 kg 

Omgivningstemperatur -15 till +50 °C 

Får endast användas i torra rum maximal relativ luftfuktighet 85 % 

Skyddsklass IP 20 

Drivspänning 230 VAC (+10/-15 %), 50 Hz 

Nätspänning hos kund 230 VAC (+10/-15 %), 50 Hz, 10/13 A 

Automatikens effektförbrukning max. 350 W 

Motorns märkeffekt 100 W 

Strömförsörjning till extern utrustning 24 VDC (±10 %), 1,4 A 

Vridmoment utgående axel 56 Nm permanent 

165 Nm max. 

Smygdjup normal arm max. 250 mm 

glidskena dragande -50/+150 mm 

tryckande -50/+150 mm 

Dörrbladets öppningsvinkel max. 105° 

Dörrbladets vikt max. 150 kg 

Dörrbladets bredd 730–1100 mm (montering på 

karm) 800–1100 mm 

(montering på dörrblad) se 

kapitlet ”Begränsningar för 

tillämpning”. 

Öppningshastighet 2,4–20 s justerbart (max. 40°/s) 

Stängningshastighet 2,4–20 s justerbart (max.40°/s) 

Bromsat stängningsområde (utan nätspänning) cirka 10–15° ej justerbart 

Stängningshastighet (utan nätspänning) Steglöst justerbar 

(justeringstrimmer)Öppethållandetid 0–60 sekunder 

Öppethållandetid, Nyckelingång (Natt) 0–180 s 
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4 STYRNING 

4.1 Programväljare 

Automatiken levereras med en inbyggd 

programväljare (A), vilket gör det möjligt att 

välja ett av driftlägena AUTOMATISK, 

ÖPPEN och MANUELL. 

 
 
 
 
 

 

4.2 Driftlägen 

Följande driftlägen kan aktiveras med hjälp av programväljaren (A):  

 
AUTOMATISK (I) 

Automatisk öppning via öppningsingångarna insida/utsida + Nyckel. 

Automatisk stängning efter öppningstid gått ut. 

 
MANUELL (0) 

Drivmekanismen och styrelementen är avstängda. 

Dörrbladet kan öppnas manuellt. 

Dörrbladet stängs med fjäderkraft, från alla positioner. 

 
ÖPPEN (II) 

Dörrbladet öppnas automatiskt och förblir i ÖPPET läge. 
 
 

 

En extern programväljare kan anslutas till motsvarande ingångar på styrenheten för 

följande driftlägen: 

 
NIGHT (natt) 

Dörrbladet kan endast öppnas via öppningsingången Nyckel ( t.ex. en nyckelbrytare på 
utsida). 

 
EXIT (endast utpassage) 

Dörrbladet kan endast öppnas via öppningsingångarna insida och Nyckel. 
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4.3 D-BEDIX (tillval) 

De olika driftlägena kan aktiveras direkt 

med hjälp av D-BEDIX. Dessutom erbjuder 

D-BEDIX enkel programmering av de 

viktigaste dörrinställningarna. 

Driftlägena, menyinställningarna samt 

eventuella fel visas tydligt. 

D-BEDIX ansluts till styrenheten FD 10 via en 
skärmad anslutningskabel med två ledare 
(t.ex. U72M eller EIB-Y(St)Y, max längd 
50 m). 
Endast en D-BEDIX kan anslutas per 

automatik. 

 
 

 

4.3.1 Knappar 
 

 

 

C-Knapp (avbryt) 

• Lämna menyn 

• Ångra inmatning. 
 

 

OK-Knapp 

• Bekräfta val 

• Bekräfta inmatning. 
 

 

Pil-knappar 

• Navigera i menyerna 

• Kort tryckning på båda knapparna samtidigt = åtkomst till menynivån. 

4.3.2 Symboler 
 

 

 

Symboler för driftlägen 

• Visar möjliga driftlägen (se 

kapitel: Driftlägen). 

 

    

 

 

Valruta (aktiv och förvalt driftläge) 

• Visar vad som för närvarande har valts. 

 

 

Valruta (aktiv driftläge) 

• Visar vad som för närvarande har valts men är fortfarande inte 

aktiverat. En styringång med högre prioritet (t.ex. nyckelbrytare) 

bestämmer driftläget. 

 
 

Streck (valt driftläge) 

• Visar valt driftläge. 
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4.3.3 Driftlägen 

Med D-BEDIX kan följande driftlägen väljas med hjälp av motsvarande symboler: 

 
 

 

AUTOMATISK 

Automatisk drift. Installationen kan låsas. 

 
 

 

 

NIGHT (natt) 

Installationen är låst1. Endast ingången för nyckelbrytare 

accepteras, för öppning. 

Fördröjd övergång till driftläget NATT kan göras, aktiveras med 

parametern TdNigt. Funktion: Om programväljarens ändras till 

driftläge NATT från annat driftläge, förblir den interna sensorn fortfarande aktiv 

under den programmerade tiden TdNigt (EXIT). 
 

  
ÖPPEN 

Dörren öppnas och förblir i öppet läge. 

 

 

MANUELL 

Automatiken slås av. Dörrbladet frigörs och kan öppnas och 

stängas manuellt. 

 

 

EXIT (endast utpassage) 

Endast utpassage. 

Dörren är låst2 (läge för stängning av t.ex. butiksentré). 

1 Förutsatt att låsmekanismen (tillval) är installerad. 
2 Alla driftlägen kan låsas (detta kan konfigureras). 

 
4.3.4 Visning av dörrläge 

Följande dörrlägen visas på D-BEDIX-displayen: 

 

<REF?> Väntar på lägesbrytare 

< ?? > Okänd 

>< Stängd 

>##< Stängd och låst 

<< >> Öppnar 

< > Öppen 

>> << Stänger 

== Stoppar 
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4.3.5 Menynivå 

Kort tryckning på båda pilknapparna samtidigt = åtkomst till menynivån. Välj 

önskat menyalternativ med pilknapparna. 

Bekräfta med knappen OK. 
 

 

 
 
 
 
 

Display Beskrivning 

PARAMETER Inställning av rörelseparametrar * 

CONFIG Inställning av funktioner * 

DOUBLE DOOR Inställning av stängningssekvens och låsfunktion * 

DIAGNOSTICS Diagnostikverktyg 

ERROR ACTIVE Aktiva fel 

ERROR HISTORY Tidigare fel 

REINIT Gör en återställning * 

BLOCK/UNBLOC Lås/lås upp knappar 

 

TEACH 
Initierar en inlärningsprocedur 

 se till att dörrbladet är helt stängt. 

 
* lösenordsskyddade  inställningar som endast görs av kunnig installatör 
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4.3.6 Exempel på inställningar 

Ändra driftläge 

Välj önskad symbol med hjälp av pilknappen (symbolen börjar blinka). 

Bekräfta med knappen OK (ram/streck flyttas). 
 

 

Förval av driftläge 

En överordnad ingång är aktiv och bestämmer driftläget (endast markeringsramen är 

synlig, strecket visar det förvalda driftläget). Nu kan du välja det driftläge som ska vara 

aktivt när den överordnade brytaren inaktiveras: 

Välj önskad symbol med hjälp av pilknappen (symbolen börjar blinka). 

Bekräfta med knappen OK (strecket flyttas). 
 

 

Aktivera knapplåset 

Kort tryckning på båda pilknapparna samtidigt = åtkomst till menynivån. 

Välj BLOCK med pilknapparna. 

Bekräfta med C-knappen och höger pilknapp. 
 

 

 

 

 

Inaktivera tillfälligt knapplåset (60 sek) 

Tryck kort samtidigt på C-knappen och höger pilknapp. 
 

 

Avaktivera knapplåset 

Tryck kort samtidigt på C-knappen och höger pilknapp. Kort tryckning 

på båda pilknapparna samtidigt = åtkomst till menynivån. Välj 

UNBLOC med pilknapparna. 

Bekräfta med C-knappen och höger pilknapp. 

 

 
 

 

Parametrar (öppethållandetid) 

Kort tryckning på båda pilknapparna samtidigt = åtkomst till  

menynivån. Välj TOEx med pilknapparna. 

Bekräfta med knappen OK. 

Ändra värde med pilknapparna. Bekräfta 

med knappen OK. 
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Teach 

Se till att dörrbladet är helt stängt. 

Kort tryckning på båda pilknapparna samtidigt = åtkomst till 

menynivån. Välj Teach med pilknapparna. 

Bekräfta med knappen OK. 
 

 
 
 
 
 

4.3.7 Felmeddelanden 

I händelse av ett fel visar displayen (alternerande med dörrlägesstatus) det aktuella 

aktiva felnumret (t.ex. E20/01). 

Fellista: se kapitel Felsökning. 

Den här sekvensen upprepas tills felet har åtgärdats. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.4 KOMBI-D-BEDIX (tillval) 

Förutom funktionerna i D-BEDIX har 

KOMBI-D-BEDIX en nyckelbrytare (rund 

eller profilcylinder) med följande funktion: 

 
Låsning av KOMBI-D-BEDIX mot obehörig 

användning. 

 
Olåst Låst 
 
 
 
 
Om den här låsningen är aktiverad tänds 

alla knappar kortvarigt (som en bekräftelse 

på låsningen) 

 

 

 

 

. 

 

 

Rund cylinder 

 

 

Profilcylinder 

Låscylinder tillhandahålls av kunden 

  

KABA 1514 KESO 21.214.040 

SEA 1.043.0 Justerbar E200 

DOM 2222H ix5  

Drivenhet med 8 justerbara 
möjligheter 

DOM 333 ix-5 
Drivenhet med 8 justerbara 
möjligheter 

  

KESO 11.014.045  

KESO 21.014.045  

KESO 31.014.045 BKS 8900 N BL 31 

Justerbar E201 BKS 3101 N BL 31 

 BKS 3301 N BL 31 

 ZEISS IKON 0040 
 ZEISS IKON 5040 
 ZEISS IKON 5044 
 ZEISS IKON 6044 

 ZEISS IKON 7044 
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5 SERVICE 

5.1 Skötsel/kontroller som ska utföras av kunden 
 

 

Varning: 

Koppla bort automatiken innan man utför något arbete på själva 
dörren! 

 
5.1.1 Stänga av 

• Välj driftläge MANUELL 

eller 

• Stäng av strömmen. 

 

5.1.2 Skötsel 

• Rengör golvet i dörrbladets närområde. 

 
• Rengör utsidan av automatikens kåpa med en fuktad trasa. 

 

 

Varning: 

Använd inte rinnande vatten eller högtryckstvättar för rengöring av automatiken! 

 

 

OBS: 

Använd inte metallborstar eller kemiska produkter för rengöring av 
automatiken! 

 
5.1.3 Kontroller 

Dörrmiljön skall kontrolleras med jämna mellanrum, minst varannan månad (kontroll av 

de olika enheterna i den mån dessa ingår i installationen): 

 
• När dörren öppnas för hand, kan du höra några ovanliga skrapande eller gnisslande 

ljud? 

 
• Kontrollera funktionen, kontrollera fri åtkomst till och uppmärkning av 

nödstoppsknappen (tillval). 

 
• Kontrollera att automatiken och dess kåpa sitter fast ordentligt. 

 

 

OBS: 

Kontakta omedelbart din eftermarknadsservice om du upptäcker en skada eller 

ett fel som du inte kan reparera själv. 

 

5.2 Skötsel/kontroller som ska utföras av 
eftermarknadsservice 

 

 

Varning: 

För att hela tiden kunna garantera användarnas säkerhet måste installationen 

kontrolleras med avseende på dess säkra skick före den första driftsättningen 

och under normal drift, minst en gång om året, av en expert. Korrekt 

underhåll/kontroll måste bekräftas genom att ange datum och signatur i 

kontrollhäftet. 
 

 
Notera: 

Vi rekommenderar att du tecknar ett underhållsavtal med installatören av 
automatiken, respektive med den auktoriserade återförsäljaren. 
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6 FELSÖKNING 

6.1 Med D-BEDIX / KOMBI-D-BEDIX (tillval) 

6.1.1 Felmeddelanden 

Styrenheten känner av olika fel och visar dem på 

D-BEDIX / KOMBI-D-BEDIX display med hjälp av felkoder. Allvarliga fel (dörr i avstängt 

läge) visas automatiskt på displayen när automatiken slås på. 

 

6.1.2 Utföra en återställning 

Innan du utför en återställning, se till att notera felkoden. 

 
• Vid val och bekräftelse med knappen OK, återställs drivenheten automatiskt. 

 
Om du inte lyckas åtgärda felet, ring installatör (Adress: se kapitel 1). 

 

 
Notera: 

För att kunna utföra en korrekt feldiagnostik måste supporten känna till 

felkoden som visas! Nedan hittar du ytterligare instruktioner om hur du kan 

försöka åtgärda felet, eller om det är nödvändigt att kontakta installatör. 

 
 
 
 

6.2 Funktionsfel utan felkod 
 

Fel Analys Möjlig orsak Åtgärd 

Drivmekanismen 
fungerar inte 

Programväljare I läge MANUELL Välj AUTOMATISK 

Nätanslutning Avslagen/kontakt urdragen Slå på/sätt in kontakt 

huvudsäkring (kundens) Defekt/utlös Byt ut/återställ 

Drivmekanismen 

öppnar inte 

Programväljare Öppningskontakt defekt Kontakta installatör 

Dörrbladet kan inte öppnas 
för hand 

Elektriskt lås frigörs inte Kontrollera/Kontakta 
installatör 

Det finns ett hinder i vägen Säkerhetssensor har 
aktiverats 

Ta bort hindret 

Nödstoppsknapp Nödstoppsknappen är 

aktiverad 

Frigör nödstoppsknappen 

Drivmekanismen 

stänger inte 

Programväljare Driftläge ÖPPEN är aktivt Kontrollera/Kontakta 

installatör 

Det finns ett hinder i vägen Säkerhetssensor har 

aktiverats 

Ta bort hindret 

Dörrbladet rör sig 
ryckigt 

Programväljare – Kontakta installatör 
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7 NEDSTÄNGNING 
Inga särskilda åtgärder behöver vidtas för att stänga ner anläggningen. 

 
Om drivmekanismen inte kommer att användas under minst 1 månad rekommenderar vi att 
man stänger av huvudspänningen in i automatiken. 

 
För att ta installationen i drift igen behöver man bara ansluta huvudspänningen och välja 

driftläge. Om dörröppningsmekanismen har varit ur drift i mer än 3 månader 

rekommenderar vi att du får driftsättningen utförd av din installatör (adress: se kapitel 1). 

 

8 AVFALLSHANTERING AV 
ANLÄGGNINGEN 
En ekologiskt lämplig avfallshantering av anläggningen säkerställs om 

de olika materialen separeras och återvinns. Inga särskilda åtgärder 

krävs för att skydda miljön. De relevanta lagliga föreskrifter som gäller 

för installationsplatsen måste dock följas! 

 
Vi rekommenderar att du ger en installatör uppdraget att demontera och bortskaffa din 

installation. De kommer att garantera att arbetet utförs i enlighet med miljöskyddslagar. 

 
 

9 INSTÄLLNINGAR SOM GÖRS AV 
EFTERMARKNADSSERVICE 

 
 

.................................................................................................................................................... 
 

 
.................................................................................................................................................... 

 

 
.................................................................................................................................................... 

 

 
.................................................................................................................................................... 

 

 
.................................................................................................................................................... 

 

 
.................................................................................................................................................... 

 

 
.................................................................................................................................................... 

 

10 BILAGA 
Följande dokument finns i en bilaga till denna bruksanvisning: 

 
• Förklaring om uppfyllande av maskindirektivet 



FD 10 Bruksanvisning 

0549-991-01---10b_2020.03.indd 0549-991/02b 

Sida 19 av 18 

 

 

 


