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Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloitusta. Tarkista että tuote on 
ehjä ennen asennuksen aloitusta.

HUOM HUOM! Pyörästöt ja muut osat saattavat olla eri näköisiä kuin tässä ohjeessa.
Niitä on parannettu ja muokattu vuosien varrella käytettävyyden parantamiseksi.
Suosittelemme katsomaan myös asennusvideon (englanninkielinen) 
https://youtu.be/A0rpC3U1wiw

Liu'uta stopperit 2 kpl kiskon sisään molemmista päistä, niin että musta kumi on 
kohti kiskon keskiosaa. Tarkalla sijainnilla ei ole vielä merkitystä. 

Liu'uta hidastimet ja mustat kiinnikkeet kiskon sisään.



Kiinnitä kisko seinään tai kattoon, varmista että kisko on täysin suorassa. 
Varmista että seinän/katon rakenne on riittävän tukeva kantamaan oven painon
noin 30-40 kiloa.

Kiinnitä alaohjuri lattiaan.
Varmista että se on täsmälleen
oven linjassa kuvan ohjeen mukaan.

Hidastin tulee oviaukon viereen, 
5mm oviaukosta.



Irroita 2 korokepalaa (2) ja 4 ruuvia (3). Laske varmistinruuvi (1)
kunnes se on samassa tasossa pyörästön yläpinnan kanssa.

Puhdista lasi asetonilla tai muulla puhdistusaineella liasta ja rasvasta. 
Kiinnitä pyörästöt 45-50mm päähän lasin reunasta. Käytä momenttiavainta 
ja kiristä 17Nm. Varmista että korokepala on kunnolla lasin ja pyörästön välissä.

Kiinnitä hidastimien ohjuri keskelle lasia.



PUHDISTA KISKON PYÖRÄURA
ENNEN OVEN NOSTAMISTA
PAIKALLEEN.

Nosta ovi paikalleen ja säädä
sekä korkeus että pysäyttimien
paikat. Kannattaa katsoa myös
asennusvideo vähintään tältä
osin kohdasta 2:25'-3:15'

Asennusvideo
https://youtu.be/A0rpC3U1wiw

Säädä stopparit haluamaasi
kohtaan. Kiristä turvaruuvit 
yläasentoon, että ovi pysyy 
paikallaan.

Säädä hidastimet oikealle kohdalle, niin että ne osuvat keskellä lasia 
olevaan laukaisijaan ja ovi pysähtyy oikeaan kohtaan.



Asettele mustat muovikiinnikkeet tasaisin välein ja lukitse ne paikalleen.

Varmista että ovi
toimii oikein ja kiinnitä
sen jälkeen kuori 
kiskon päälle.

Kuori kiinnittyy 
painamalla, voi tarvittaessa
varovasti taputella sitä.

Lisää päätypalat mikäli tarvetta.



Huolto- ja hoito-ohjeet
Lasien pesutarve riippuu paljolti ympäristön olosuhteista. On suositeltavaa pestä 
lasipinnat säännölllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hyviä työvälineitä ovat märkä 
pesurätti/sieni, pehmeä nukkaamaton rätti ja ehjä kumilasta. Puhdistukseen voidaan 
käyttää ikkunoille tarkoitettuja puhdistusaineita. Vaikeisiin tahroihin voi käyttää
denaturoitua spriitä tai asetonia, varo kuitenkin ettei ainetta pääse metalliosiin.

Älä koskaan käytä hiovia tai hankaavia aineita tai työvälineitä. Käytä puhdistukseen pehmeää 
ja puhdasta liinaa. 

Naarmuuntumisen estämiseksi puhdistusvälineiden tulee olla puhtaita ja mahdollisimman 
pehmeitä, poista aina irtolika ennen hankaavaa puhdistusta.

Karkaistu lasi naarmuutuu helpommin, kuin tavallinen lasi.

www.lasitehdas.com


