
Kiitos, että valitsit -varastonoven!

Tutustu huolella näihin ohjeisiin ennen asennuksen aloittamista. Oven toimitussisältöön kuuluu karmi,
ovilehti  ja  kätisyyden  mukaan  varustepussi.  Tarkasta  ovi  jo  ennen  asennusta  ja  tee  mahdolliset
huomautukset myyjälle 7 pv kuluessa. Kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi kuljettajalle, joka
tekee  tarvittavat  merkinnät  rahtikirjoihin  ja  kirjaa  vahingon.  Myyjä  ei  vastaa  asennus-  tai
uudelleenasennuskuluista.

Kätisyyden määrittäminen
Vakiokoot 8x21, 9x21 ja 10x21 ovat kääntökelpoisia, eli kätisyys voidaan valita ostaessa. Varustepussin
sisältö  määrittää  kätisyyden.  Ovet  ovat  oletuksena  oikea-kätisiä  (myös  oikea-kätinen  ovi  tarvitsee
varustepussin  oik),  mutta  kätisyyden  voi  vaihtaa  vasempaan  varustepussilla  vas.  Varustepusseja  on
mahdollista  hankkia  myyjältä  myös  jälkikäteen  10  €  hintaan,  mikäli  kätisyys  ei  ole  ollut  selvillä
ostovaiheessa.

Karmi  on  sellaisenaan  kännettävissä,  mutta  ovilehdessä  alumiininen  potkulevy  ja  koristelevy  tulee
vaihtaa, potkulevy alaosaan ja koristelevy yläosaan. Ovet on pohjamaalattu vesiohenteisella Teknos Aqua
Primer 2900-03 -maalilla. Tämän päälle suositellaan maalattavaksi vesiohenteisilla akrylaattimaaleilla.

Saranat
Oven  kätisyys  tulee  sara-
noiden  kätisyyden  vuoksi
ilmoittaa tilausvaiheessa.

Ovessa  on  VTT:n  testaama,
korkeus- ja  leveys-säädettävä
sekä  murtosuojattu   turva-
sarana.  Katso  viereinen  ohje
saranan säätöön.

Varusteet
Varustepussissa on saranat, joista tappipuoli tulee karmiin ja toinen puoli ovilehteen. Karmissa on kolot,
joihin sarana on helppo sijoittaa oikeaan kohtaan. Ylimmäisen saranan toiseksi ylin ja alimman saranan
toiseksi alin ovat läpireikiä, joihin tulee kuusiokolopultti. Muuten saranat tulevat 5x25-ruuveilla karmiin
kiinni. Ovilehteen on merkitty saranan ruuvien paikat. Kaikki ovipuolen saranan ruuvit ovat kokoa 5x40.
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Lisäksi pussista löytyy lukkorunko, joka asetetaan sille tehtyyn koloon oven sisälle, lukonkielen selkä
panelipuolelle. Lukon etulevy määrää lukon tarkan paikan ja lukko kiinnitetään kahdella 4x25-ruuvilla.
 
Oven asennus
Kun olet saanut saranapuolen karmin muutamalla ruuvilla kiinni, kannattaa nostaa ovilehti paikoilleen
helpottamaan  asennusta.  Löysää  tarvittaessa  oven  ylimmäiset  saranat  (ovilehdestä),  jos  ovi  ei  asetu
muutoin saranoilleen tai mene paikoilleen. Tarkista, että ovi avautuu ja sulkeutuu helposti. Varmista, että
kaikki  saranat  kantavat  ovea.  Kiinnitä  lopuksi  karmin  lukkopuoli,  kynnys  ja  tarvittaessa  yläkarmi.
Karmin  kiinnitysreiät  on  hyvä  peittää  muovitulpilla.  Mikäli  kyseessä  on  pariovi,  asenna  pikasalvan
vastaraudat  karmiin  mukana tulleilla  ruuveilla  ja  keskitä  pikasalvan  tankojen  mukaan  (karmeihin  on
porattu valmiit reiät). 

Tarvittavat työkalut

Vesivaaka
Vasara
Rullamitta
Ruuvinväännin
Porakone
Poranterä 5 mm
2, 4 ja 5 mm kuusiokoloavain 

Tarvittavat asennustarvikkeet
5x100 uppokantainen ristiuraruuvi
Asennuspalat
Asennuskiilat

Tiiviste on uratiivistettä, jonka voi irrottaa maalauksen ajaksi. 
Älä valuta maalia uraan.

Huolto
Huoltomaalaa  tuotteita  säännöllisesti.  Ohjeita  kannattaa  kysyä  pintakäsittelyn  ammattilaisilta.  Kaikki
puuosien kuulto- ja peittomaalituotteet ovat vesiohenteisia. Voitele saranoita ja lukkoja säännöllisesti.

Rakennetakuu
Tuotteilla on 24 kk rakennetakuu ostopäivästä, joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei koske
virheellisestä  käytöstä,  auringon  ja  veden  vaikutuksesta  tai  tavanomaisesta  kulumisesta  johtuvia
vaurioita. Myös asennuksesta, kuljetuksesta ja varastoinnista johtuneet vauriot ovat takuun ulkopuolella.
Mikäli tuote on tilauksen mukaisesti tai asiakkaan toimesta käsitelty tummaksi, takuu ei kata vääntymistä,
kieroutumista,  lasirikkoa,  äänihaittoja  tai  muita  vikoja,  jotka  saattavat  aiheutua  tumman  värin
aiheuttamasta lämpöelämisestä.

Valmistettu Suomessa.
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