
Enkel hantering - Tydlig varning - Full tillgänglighet

Grattis till köpet av Isidor snö- och israsvarningssystem. Det kommer 
att underlätta din vardag när snön och isen slår till under vintern, och 

du kommer att kunna sova lite lugnare om natten.

Vi vill även passa på att gratulera alla de fotgängare; hyresgäster, 
besökare, butikskunder, �anörer och andra förbipasserande som 

besöker eller passerar er fastighet. De kommer att kunna tacka er för 
att de kan röra sig säkrare i området och för en kraftigt förbättrad till-
gänglighet. Nu återstår bara att sätta upp och börja använda ditt nya 

system.

Men innan det LÄS INNEHÅLLET I DENNA MAPP.

Om du vill tipsa någon om Isidor så be dom besöka 
www.isidorsystem.se!
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Uppsättning av väggfästen 
Se medföljande uppsättnings-
anvisningar. 
 
Väggfästena måste fästas ordentligt i 
fasaden. Dimension och längd på 
fästskruvarna är beroende på den 
aktuella fasadens egenskaper, se 
tabell över fasadtyper, eller använd så 
kraftiga och långa skruvar som 
fasaden och fästets skruvhål tillåter. 
 
Om fästena inte satts fast ordentligt 
finns risk att de lossnar från väggen vid 
belastning av bommen (tex ned-
fallande is), snarare än att bommen 
viker sig som den ska.  
 
Isidorbommarna är gjorda för att klara 
belastning (tex nedfallande is) genom 
att vika sig, men är inte gjorda för 
användning som innebär ihållande eller 
frekvent utsättande av yttre tryck. 
 
Var ska bommarna sitta? 
Bommar bör sättas upp på fasaden 
under de platser där de flesta och 
största istapparna bildas. Detta är 
framför allt vid varje stuprör, men är 
beroende på just er fastighets 
egenskaper. 
 
Det är även bra att ha bommar 
uppsatta vid ändarna av varje enskild 
fastighet för att kunna varna längst 

hela fastigheten eller fastighets-
beståndet. Detta är även för att kunna 
spärra av den aktuella fastigheten 
under röjningsarbeten. Se nedan. 
 
Rätt uppsatt guidar Isidor fotgängarna 
via den säkraste vägen förbi 
fastigheten. 
 

 
 
Vid varning 
När det är dags att varna för risken för 
snö- och isras tar ni ut era Isidor-
bommar och hakar fast på de uppsatta 
väggfästena.  
 
Sätt upp bommar under de platser där 
istappar bildats, samt vid vardera sida 
av de fastigheter där det finns risk att 
snö- och is-sjok faller ned från taken. 
 
Vid röjning 
Vid röjningsarbete måste hela 
gångbanan spärras av. Använd tex 
Isidorstolparna för att fälla ut långa 
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bommar som sitter vid ändarna av den 
fastighet som arbetet utförs på. Eller 
”förläng” korta bommar med 
avspärrningsband fäst på en stolpe ed. 
 
Använd inte andra typer av stolpar eller 
stöd då systemet i detta fall riskerar att 
inte fungera som det ska. 
 
Det är bra att vinkla bommarna 
aningen utåt från arbetsområdet för att 
inte riskera att de träffas av ned-
fallande snö och is. Tänk även på att 
om möjligt spärra av ett större område 
än det som ska röjas då snö och is 
riskerar att falla ned utanför det tänkta 
området. 

Bommar som sitter uppe längst 
fasaden inom röjningsområdet måste 
fällas upp eller tas ned, för att minska 
risken att de får stora is- och snösjok 
på sig. 
 
Röjningsarbete ska alltid utföras av 
utbildad personal och vid tillfällen som 
regelverken kring snö- och israsrisk 
föreskriver. 
 
Isidor AB garanterar inte Isidors 
funktion eller hållbarhet om den 
används på annat sätt än som 
beskrivits ovan. 



130-160 cm

75-90 cm
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1. 2. 3.

Kort bom

En kort bom, dvs med 
endast ett fäste i väggen, 

eller med ett stuprörsfäste, 
sätts upp enligt samma 

principer som den långa 
bommen på bilderna.

En bra höjd är 75 - 90 cm 
ovan mark. Tänk på att väg-

gfästets skena ska vara 
lodrät.

OBS! 
Ett stuprörsfäste behöver 

inte skruvas fast i stupröret, 
utan endast spännas fast 

runt stupröret.



Fasad / Material Plugg Skruv

Sten

Betong

Tegel

Trä

Revertering (puts på 
plank/vass)

Tunnputs på cellplast 
(betongstomme)

Puts på hårda material 
(tegel, lättbetong, leca)

Fasader med puts/
krossat tegel

Nylon F8/10 5/6mm, min längd 60mm

Nylon F8/10 5/6mm, min längd 60mm

Nylon F8/10. Vid porös eller 
håltegel används universal 
plugg typ MEA alt. 
trekantsplugg typ MEA

5/6mm, min längd 60mm

- Träskruv 5/6mm min.längd 
60mm

Vid tunn puts används distanser 
typ nylonrör.

Träskruv 5/6mm min.längd 
60mm

Kem typ ankarmassa eller 
liknande

Gängstång 6mm. Anpassad 
längd efter tjocklek på 
cellplast. Distansrör nylon.

Nylon F8/10. Vid porös stomme 
används universal plugg typ 
MEA alt. trekantsplugg typ MEA. 
Vid behov används distanser 
typ nylonrör.

5/6mm, min längd 60mm

Kem typ ankarmassa eller 
liknande

Gängstång 6mm. Distansrör 
nylon vid behov.

isidorsystem.se
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Isidor Systems produktgaranti 
 
Giltig tills vidare från och med 2016.01.01 
 
1 Garantins omfattning 
Mindtwister AB med produktsystemet Isidor 
(”ISIDOR”) lämnar en begränsad tillverkargaranti på 
sitt varningssystem med ingående 
komponenter/produkter (”Produkten”) till 
Produktens slutanvändare i enlighet 
med dessa garantivillkor. Garantin omfattar fel i 
material eller tillverkning som upptäcks inom 
garantiperioden.  
 
2 Garantins början 
Garantiperioden börjar löpa från och med datumet 
för det första köpet av Produkten. Om Produkten är 
förinstallerad i en fastighet utgör köpdatumet 
datumet för det första köpet av lokal/fastighet.  
Om Produkten skall installeras är slutanvändaren 
skyldig att undersöka Produkten innan installeringen 
och omedelbart meddela säljaren om de fel eller 
brister som upptäckts.  
 
3 Garantiperiodens längd 
Garantiperioden är 24 månader. 
 
3.1 Garanti för reparerad eller ersatt produkt 
Garantin för en Produkt som reparerats eller ersatts 
under garantin fortsätter löpa till slutet av den 
ursprungliga garantiperioden. ISIDOR ger även en 
tremånadersgaranti på det reparationsarbete och de 
komponenter som använts eller på ersättnings-
produkten med början från leveransen av den 
reparerade produkten eller ersättningsprodukten. 
 
4 Arbete som ingår i garantin 
Reparation eller ersättning av produkt på grund av 
fel som upptäckts under garantiperioden och som 
omfattas av garantin, kommer att utföras utan 
kostnader inom rimlig tid under arbetstid i en 
ISIDOR auktoriserad underhållsverkstad eller på ett 
annat ställe som utsetts av ISIDOR som t.ex. stället 
där Produkten installeras. 
 
5 Hur man går till väga för att del av 
garantin 
För att ta del av garantitjänsterna skall slut-
användaren i första hand kontakta återförsäljaren 
av Produkten. 

Slutanvändaren kan även kontakta ISIDOR. 
Information om garantitjänsterna kan hittas i 
Produktens instruktionsbok eller på ISIDORs eller 
Mindtwisters hemsidor. 
 
6 Förutsättningar för garantireparationer 
Förutsättningarna för garantireparation är följande 
a) felet har upptäckts under omständigheter som 
utgör normal användning av Produkten. 
b) installations-, användnings- och 
underhållsinstruktionerna har efterföljts. 
c) endast orginalkomponenter eller tillbehör har 
använts vid underhåll eller reparation av Produkten. 
d) garantireparationen har begärts av ägaren till 
Produkten eller dennes representant. 
e) ägaren till produkten eller dennes representant 
lämnar meddelande om felet eller bristen inom 
rimlig tid när det upptäckts och är ansvarig för 
Produktens tillstånd till dess att den lämnats över 
för reparation.  
 
7 Begränsningar i garantin 
a) reparation av fel som är orsakade av normal 
förslitning, felaktig användning, bristande eller 
felaktigt underhåll utfört av någon annan än ISIDOR 
eller en av ISIDOR utsedd representant eller 
användande vid förhållanden som inte följer 
instruktionerna eller genom att köparen har valt en 
produkt som inte är lämplig för användningssyftet 
eller den plats där den skall användas. 
b) reparation av fel om någon annan än ISIDORSs 
underhållsverkstad eller underhållsföretag 
auktoriserat av ISIDOR har gjort ändringar eller 
reparationer på Produkten.  
 
I den utsträckning lagen tillåter 
a) reglerar denna begränsade garanti uttömmande 
slutanvändarens rätt att åberopa fel i Produkten 
gentemot ISIDOR och ISIDORs ansvar för 
Produktens fel. 
b) är ISIDOR inte ansvarig för inkomstförlust eller 
annan indirekt förlust eller förlust som är svår att 
förutse. 
c) är ISIDORs ansvar begränsat till Produktens pris. 
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