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Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloitusta.
Tarkista että tuote on ehjä ennen asennusta.
Säilytä ja kuljeta lasit aina pystyasennossa.
Älä milloinkaan laske niitä paljaalle lattialle,
laattalattia on huonoin mahdollinen säilytyspaikka.
Laita alle esimerkiksi paksuja pahveja tai laudan
palat. Säilytä lasit esimerkiksi seinää vasten
nojaamassa.Suojaa myös seinän ja lasin väli.

Kun nostat ja asennat laseja, niin pyydä apua. Varo erityisesti nostaessasi laseja,
ettei lasin nurkka osu lattiaan. Pienikin hipaisu voi pahimmillaan rikkoa lasin.
Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet
Ruuvinväännin tai ruuvimeisselikin riittää
Porakone + seinämateriaalin mukaiset terät
Linjalaser tai vatupassi
Suojakäsineet ja lasit

Lasien nostamiseen tarkoitetuista imukupeista on apua, mutta ne eivät ole
välttämättömät.

Asennus
1. Merkitse lasien keskilinjat pystysuunnassa seiniin esim lyijykynällä.
2. Tarkista lattian kaadot ja määritä korkein kohta, huomio lasien avautumissuunnat
(seinäsarana avautuu molempiin suuntiin, mikäli toimitukseen kuuluu lasi-lasi sarnaa,
niin se avautuu vain ulospäin ja tämä sarana myös nostaa lasia ylöspäin avautuessaan).
Määritä lasien asennuskorkeus niin että ne eivät osu lattiaan.
3. Merkitse saranoiden paikat seinään, voit kiinnittää halutessasi saranat ensin lasiin ja
mallata lasin kanssa saranoiden kiinnityspaikat. Huomaathan että sarana liikkkuu muutaman
millin ylös ja alas lasissa, eli siinä on pieni säätövara.

4. Poraa saranoille reiät
ja kiinnitä saranat mukana
tulleilla saranaruuveilla seinään.
Tiivistä kiinnitysreiät silikonilla.
Puhdista lasit niiltä osin kun ne
jäävät saranoiden sisään.
5. Asenna molemmat lasit
saranoihin. Sarana puristuu
lasiin, varmista että tiivisteet
ovat molemmilla puolilla
lasia paikallaan.
Kiristä saranat tiukkaan,
mutta vain käsin (10Nm)
(seuraava kohta jos tuotteessa
on lisäksi taittosaranat)
6. Kiinnitä lasi-lasi saranat
ja nosta seuraavat lasit
paikalleen. Tarkista
saranoiden kätisyys. Ulkoa katsotuna vasen (left) on lasissa jossa seinäsarana vasemmalla.
Kannattaa testata saranan toiminta kädessä, jos sen asentaa väärinpäin, niin lasi ei pysy siinä.

Lasi-lasi saranan toiminta

7. Lyhennä magneettitiiviste oikeaan mittaan ja paina se lasien ulkoreunaan kiinni.
8. Ruuvaa vetimet paikalleen.
9. Säädä ovien toiminta, seinässä olevissa saranoissa on säätöruuvit, joilla saranan
sulkeutumiskohtaa voidaan muuttaa. Avaa kaksi pientä ruuvia, noin 2-3 kierrosta ja käännä
ovi haluamaasi linjaan. Kiristä tämän jälkeen ruuvit ja testaa oven toiminta.
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 pehmää
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.
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