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1
Ovi tulisi irroittaa karmista asennuksen ajaksi, jottei ovi vaurioidu
ovilehtien painosta johtuen. Irroita jarrutanko karmista ruuvaamalla.

2
Asenna 3 kantavaa tukikappaletta kynnyksen alle nurkan lähelle ja
keskelle. Sivulle tulevat tukikappaleet tulee asentaa enintään 50mm
etäisyydelle karmisivusta siten, että ne tukevat sekä kynnystä että karmisivuja. Alle tulevat kappaleet tulee olla kovaa kosteuden kestävää materiaalia. Kynnys tulee asentaa suoraan vaakatasoon.

3
Kiinnitysruuvit ei sisälly vakiotoimitukseen. Kiinnitä karmi käyttäen kiiloja ja
kiinnitysruuveja. Aloita ylimmistä ja alimmista rei'istä. Käytä vatupassia ja
asenna karmi suoraan sekä pysty- että syvyyssuunnassa. Karmi ei saa kallistua sisään eikä ulos.Tarkista, että karmi on ristimitassa. Kierrä loput ruuvit ja
ruuvaa karmi kiinni.

4

Jotta vältettäisiin oven alasroikkuminen aikaa myöden, niin pitää
kiinnittää ns. ankkuriruuvi seinään kiinni ylimmästä saranasta, merkitty
”ANKARSKRUV”. Toimituksen mukana tulee ankkuriruuvi käytettäväksi
betoniin muovitulpassa ja puuhun ilman muovitulppaa. 4 mm:n reikä on
esiporattu karmin läpi saranan takana käytettäessä puuruuvia. Mikäli käytetään muovitulppaa, niin tulee porata 8 mm:n reikä. Teräkseen kiinnittämistä varten tulee hankkia erikoisruuveja. Ruuvi ei tarvitse kiilaa tai klossia
karmin ja seinän väliin. Tällöin teräslevyn tulee olla riittävästi mitoitettu,
jotta karmiruuvi saisi riittävän pidon.

5
Tarkista ristimitta ja ettei karmiosat ole taipuneet kaarelle. Alasroikkumisen välttämiseksi aikaa myöden tulee karmin ja seinän väli kiilata liikkumattomaksi avautumissivun yläpäästä ja alimman saranan kohdalta.
Tarkista, ettei välikiila estä eristämistä tilkevälistä. Eristäminen tehdään
muuten samoin kuin ikkunallakin.

6
Nosta ovilehdet paikalleen karmisaranaan, kiinnitä jarrutanko ja tarkista toiminta. Säädä tarvitaessa. Jos ei ole mahdollista nostaa ovilehteä
paikalleen smyygistä johtuen, niin tulee ruuvata sarana pois ovilehdestä
ja ruuvata takaisin, kun sarana on karmissa.

7

Vesipelti (paksuus min 0.6 mm) asennetaan kynnyksen alumiiniprofiilin
uraan. Vesipelti kiinnitetään pop-niiteillä 3.2 x 20 mm k-k max 200mm.
Neutraalia silikonimassaa tulee käyttää ensin urassa vesipellin tiiviyden
varmistamiseksi.

8
Jälkisäätäminen;
Saranassa on säädettäviä painelattoja, joita voidaan ruuvata
ulospäin kuusikoloruuvaimella. Tällöin voidaan nostaa oven
avautumissivua.

Ovilehteä voidaan nostaa ja laskea ottamalla pois ylhäältä
peiteruuvi ja säätää saranan sisäpuolelta ruuvista.
Säädä kaikki saranat samoin
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Ovenpysäytin
Vakiojarrun lisäksi on syytä asentaa ovenpysäytin (esim.
Ruz 50 tai kiinteä ovenpysäytin), mikäli haluaa estää, ettei
tuuli aiheuta vahinkoa.Ovijarrua ei tule rasvata, koska se
huonontaa jarrun pitokykyä.Mahdollinen lika jarrulaatikossa puhalletaan pois tai poistetaan kostealla rätillä. Lisäksi
ovistopparia tulee käyttää oven ulkopuolella.

Voitelu
Helojen toiminnan varmistamiseksi tulee ne voidella öljyspraylla vuosittain.

ID-tarra
ID-tarrasta ovilehden saranasivun reunassa näet oven teknisiä tietoja.
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Painakevaihtoehdot
1.
2.

Vakiona painake Hoppe (KISI-lapsilukko) sekä vedin ulkopuolella
Vääntönupillinen painake sisäpuolella ja painake ulkopuolella.
Lapsiturvallinen aukaisurajoitin Fix 184 tulee aina asentaa oveen,
mikäli se tulee toimituksen mukana. (Samoin KISI-lapsilukko)

Helapaketti 1
1.
2.
3.
4.

Koneruuvi 5 x 90		
Puuruuvi 3,5 x 40		
Ankkuriruuvi 8/140		
Puuruuvi 5 x 40		

5.

2 kpl
2 kpl
1 kpl
2 kpl

3.

1.

4.
2.
Helapaketti 2
1.
2.
3.
4.
5.

Ankkuriruuvi 8/140			
Puuruuvi 3 x 25			
Koneruuvi 5 x 90 			
Risti-uraruuvi 4.2 x 50			
Koneruuvi 5 x 40 ja hylsy		

OVEN PAKSUUS

1 kpl
4 kpl
2 kpl
1 kpl
2 kpl

RUUVI

PITUUS
KARA

82 mm
KISIN KANSSA

80

80

ILMAN KISIÄ

75

75

KISIN KANSSA

60

60

ILMAN KISIÄ

55

55

62 mm

Lyhennä koneruuvi 5 x 90 ja painikkeen kara.
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