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FI ASENNUSOHJE

Mittaa ja merkitse kiskon 
asennuskorkeus
Kannattimien ruuvien kohta on ovi + 85 mm. Näin 
lattian ja oven väliin jää 5 mm rako. Huom! Jos lattia 
on epätasainen, mittaa korkeus lattian korkeimmalta 
kohdalta.

2040mm ovella ruuvien reiät tulevat korkeuteen 
2125mm.

2150mm ovella ruuvien reiät tulevat vastaavasti 
korkeuteen 2235mm.

Kun olet merkinnyt yhden kohdan, piirrä seinään 
vesivaakaa apuna käyttäen vaakaviiva koko kiskon 
matkalta. Näin olet merkinnyt kaikkien kannattimien 
kiinnitysruuvien paikat.

Pyörästön kannatinpultilla voi säätää oven korkeutta 
noin ± 7 mm verran vielä asennuksen jälkeen.

Liu´uta seinäkannattimet kiskoon
Työnnä kannatinta kevyesti keskeltä, jolloin se liukuu 
suoraan ja näin vaivattomimmin uraa pitkin. Älä käytä 
voimaa.
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Kiinnitä kisko kannattimilla 
seinään ja kiristä lopuksi 
kannattimien pidätinruuvit.
Jos työskentelet yksin, kiinnitä ensiksi keskimmäisin 
kannatin seinään yhdellä ruuvilla, jolloin sinun 
on helppo kannatella kiskoa muita kannattimia 
kiinnittäessä.

Pujota osat kiskoon. Vasemmasta 
päädystä pujottaessa osat tulevat 
seuraavassa järjestyksessä:

1. Pysäytin KP-75
(“kumiosa” takana)

2. Pyörästö MP-75
(“reikäosa” edellä)

3. Pyörästö MP-75
(“reikäosa” takana)
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4. Pysäytin KP-75
(“kumiosa” edellä)

Kiinnitä kannattimet oveen
Laipat tulevat oveen 1 / 5 oven leveyden verran 
reunasta.

Laipan suunta on siten, että pultin hahlo aukeaa 
seinään päin.

Nosta ovi paikoilleen
Säädä korkeus ja oven asento kannatinpultteja 
kiertämällä ja kiristä lopuksi kannatinpulttien mutterit 
laippaan kiinni. Pidä pultista kiinni kiristäessäsi 
mutteria, jotta se pysyy kiinnityshahlon pohjassa.
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Asenna alaohjain
Aseta ja merkitse alaohjaimen kohta siten, että se on 
kokonaan piilossa, kun ovi on “auki” -päädyssä. Siirrä 
ovi pois edestä ja kiinnitä alaohjain lattiaan.

Alaohjaimen tulee pysyä ohjausurassa koko oven 
liikealueella.

Siirrä pysäytin oikeaan kohtaan
Siirrä pysäytin kohtaan johon haluat oven pysähtyvän 
“auki” ja “kiinni” -päädyissä ja kiristä.

Parhaiten kiristäminen onnistuu yhdellä kädellä 
painamalla pysäytintä kiskon kattoon samalla kiristäen. 
Käytä työkalua jolla saat tukevan otteen.
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Asenna peitelevy paikoilleen
Varmista oven ja kaikkien osien oikea sijainti, toiminta 
ja korkeus ennenkuin asennat peitelevyn.

1. Aseta peitelevyn alempi kiinnityskynsi paikoilleen 
kiskossa olevaan uraan ja liu’uta peitelevy keskelle 
kiskoa.

2. Pidä toisella kädellä peitelevyä kiinni kiskossa ja 
väännä toisella kädellä peitelevyn ylempi kiinnityskynsi 
paikoilleen kiskon päädystä alkaen.

Etene näin koko kiskon pituudelta vain toista kättä 
kerrallaan liikuttaen.

Varmista joka kohdassa erikseen, että alempi 
kiinnityskynsi on paikoillaan ennen kuin yrität painaa 
peitelevyä kiinni. Jos kisko ei ole suorassa, joudut 
käyttämään enemmän voimaa pitääksesi ylemmän 
kynnen kiinni kiskossa.Tarkista lopuksi, että peitelevy 
on kauttaaltaan paikoillaan, tömäyttämällä sitä 
kämmensyrjällä kiinni kiskoon muutamasta kohdasta.

3. Viimeistele päätylapuilla. 
Poista päätylappujen molempien puolien suojakalvot. 
Kiinnitä 
päätylaput 
mukana tulevilla 
ruuveilla.
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Pidätämme oikeudet muutoksiin 04/2021

Peitelevyn irroitus
1. Irrota päätylaput

2. Väännä peitelevy vähän matkaa kerrallaan irti 
kiskosta. Pidä samalla kiinni, ettei peitelevy putoa.

Huom! Jotta saat paremman tuen peitelevyn 
vääntämiselle irti, voit työntää esim. noin 10 mm 
paksun “puukapulan” kiskon sisälle alhaalta päin siten 
että se menee kiskon katossa olevaan T-uraan. Pidä 
kapulalla vastaan seinään päin irrottaessasi peitelevyä. 
Älä käytä mitään kovaa metallista kapulan sijasta, ettei 
kisko vaurioidu.

10 



9 

Mittakuva

2,9 x 8 TX10
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SISÄOVEN HUOLTO 
 

Sisäovien toimivuus varmistetaan huoltamalla ovia säännöllisesti ja oikein. Väliovia hoidetaan myös 
tarpeen vaatiessa. Esimerkiksi oven pintojen liat ja tahrat kannattaa poistaa mahdollisimman pian. 

 

SISÄOVIEN PUHDISTUS 

Ovien ja karmien maalatut ja lakatut pinnat kestävät hyvin normaalisti kotitalouksissa käytettäviä 
aineita kuten vettä, virvoitusjuomia, alkoholia, öljyjä, rasvoja ja muita ravintoaineita. Pintojen 
pitkäaikaista altistusta ulkoisille aineille on kuitenkin vältettävä.  

Pinnat puhdistetaan likaantumisen jälkeen mahdollisimman nopeasti, jolloin ne saa puhtaaksi 
vaivattomimmin. Nihkeä- tai kosteapyyhintä astianpesuaineliuoksessa kostutetulla siivousliinalla 
normaalisti riittää. Kosteapyyhinnän jälkeen oven pinta on kuivattava. Pidä kemikaalien vaikutusaika 
mahdollisimman lyhyenä. 

Poista väritahrat ja veteen liukenemattomat tahrat raskasbensiinillä tai denaturoidulla spriillä ja pyyhi 
lopuksi kostealla liinalla. Erittäin pahoja tahroja sekä kuumuuden ja kosteuden jättämiä jälkiä voi 
hangata varovasti kalustevahalla. 

ÄLÄ KÄYTÄ: 

• voimakkaita liuottimia (esimerkiksi asetonia ja tinneriä), sillä ne saattavat pehmittää lakka- ja 
maalipintaa 

• hankaavia pesuaineita ja pesuvälineitä (himmeät ja puolihimmeät lakkapinnat ovat arimpia 
hankaukselle) 

• ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita 

• vahvasti emäksisiä tai happamia puhdistusaineita 

Vältä pitkäaikaista nesteen vaikutusta, vedenkäyttöä, kuumia esineitä ja kuumaa vettä. Vältä myös 
vahojen käyttöä, koska niiden poistaminen tarvittaessa saattaa aiheuttaa vaikeuksia. Huomaa myös, 
että pinnan epätasainen mekaaninen rasitus johtaa usein epätasaiseen kiiltoon. 

SISÄOVIEN KORJAUSMAALAUS 

Maalaamiseen käytetään alkydimaalia. Vakiovalkoisen sävy on NCS S 0502-Y ja maalaamiseen 
käytetään puolihimmeää (kiiltoaste 25) alkydimaalia. Lakkaamiseen käytetään alkydilakkaa, joka 
valitaan kiiltoasteen mukaan. 

 



   
 

 

SARANOIDEN HUOLTO 

Puun elämisestä johtuen saranoiden kiinnitysruuvien kireys on tarkistettava vuoden sisällä oven 
asennuksesta. Voitele saranat asennuksen yhteydessä (esimerkiksi vaseliinitippa saranatapin päähän) ja 
myöhemmin vuosittain. 

LUKON HUOLTO 

Oven käyttölukot voidellaan säännöllisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti. Voiteluun voidaan 
käyttää erilaisia voiteluöljyjä. Lukoissa voidellaan teljen kumpikin puoli, avainpesä ja mahdollisen 
vääntönupin juuri. 

TIIVISTEIDEN HUOLTO 

Tiivisteet on pääosin valmistettu silikonista tai EPDM-kumista. Tiivisteet eivät vaadi erityistä huoltoa; 
säännöllinen puhdistus oven normaalin puhdistuksen yhteydessä riittää. Tiivisteiden kunto on 
tarkistettava säännöllisesti. Mikäli tiiviste on rikkoutunut, se on uusittava. 

 

 




