Seinäkiinnitteisen
yläkanto-oven
asennusohje
Tarvittavat työkalut

Ruuvimeisseli 2mm

3mm

4mm

Kiintoavain x 2
*Lisävaruste

Seinäprofiili
* Ovessa valmiina

Kiinnitysalusta

Kisko

Vasara
*Lisävaruste

Peitelevy

Peite vasen

Vatupassi

Mitta

Pora

*Lisävaruste

Peite oikea

Stoppari

*Lisävaruste

* Ovessa valmiina

Pyörästökiinnike

Alaohjuri

Poranterä Ø5 ja Ø9

Pyörästö

*Lisävaruste

Hidastin

Hidastimen vastapala

Lue asennusohje kokonaan ennen asennusta!
HUOM! Asennuksessa suositellaan käytettäväksi kahta henkilöä.

Toimitus sisältää 4,5 x 50mm ruuvit, seinäprofiilin kiinnitykseen. Lähetys ei sisällä kiinnitysankkureita tai proppuja.
Varmista omaan seinämateriaalisi sopivat kiinnitysruuvit ja ankkurit.

Tarvittava asennusvara kattoon min. 40mm

70mm

Kiskon yläreuna=
Oven korkeus +
80mm

10mm

KISKON KIINNITYS SEINÄÄN

Poraa reiät seinäprofiilin oheisen kuvan mukaan tai
seinän runkojaotuksen mukaan.
Varmista oman seinämateriaalisi kestävyys ja valitse
seinämateriaalillesi sopivat kiinnitysproput.

Seinäprofiili

Poraa reikä
5mm

500mm

X- Mitta, oven kehys
Twin
23mm
Mini
27mm
Aalto
47mm
Maksi

Tarkista kiskon
suoruus vatupassilla

250

70mm

Kiskon keskilinja

X

Kiskon yläreuna =
Oven korkeus +
80mm
Oven leveys =
Aukon leveys + X (ylitys vasen) + X (ylitys oikea) =

Alaohjurin
asennuspaikka

Poraa reikä
9mm

Pyörästö ja kisko

Hidastin on lisävaruste

Hidastimen osat ja
pyörästöt on asennettu
valmiiksi kiskoon
tilauksesi mukaisesti.

Liukuoven pyörästöt, hidastimet ja
hidastimen vastakappaleet on valmiiksi
esiasennettuna kiskossa.
Nosta kisko seinäprofiilille, viereisen kuvan
mukaisesti.

Alaohjuri

Yläkantoisen liukuoven ala-ohjuriksi on saatavilla kaksi eri versiota. Seinäkiinnikkeinen tai lattiakiinnikeinen.
Ala-ohjuri on esiasennettuna seinäkiinnikkeinen. Mikäli tarvitset lattiakiinniteisen ala-ohjurin, irroita ala-ohjaimen
kasausruuvit irti.

Peitteet (lisävaruste)

2mm

3mm

Peitteen kasaus
Peitteet asennetaan kiskoon, kuvan mukaisesti:
1. Peite kasataan kulmaraudalla ja ruuvilla
2. Peite kiinnitetään kiskoon. Kiristys kuusiokoloavaimella.

Peitteen asennus

Oven asennus / säätö paikalleen

2.
Asenna liukuovi ensiksi
liukuoven ala-ohjurin
päälle. Ala-ohjaimen
ollessa paikallaan, käännä
liukuoven yläpää niin että
pyörästön kiinnike ja
pyörästö samalle
kohdalleen.

HUOM! Älä aseta liikaa
painoa alaohjurille.
Alaohjuri voi rikkoutua
mikäli oven paino
asetetaan sen varaan.

1.

Kun pyörästö on
kiinnikkeen kanssa
samalla kohdalla, aseta
pyörästö kiinnikkeeseen.

Säädä liukuovi
vatupassilla suoraan, tai
tapauskohtaisesti esim.
vanhat talot,
silmämääräisesti / aukon
mukaisesti.

Kiristä pyörästön mutterit
2 kpl 13mm:n
kiintoavaimella. Kiristä
sopivan napakasti.

Asennusvaiheessa
rikkoutuneista osista
vastaa aina asiakas.

Hidastimen säätäminen

Hidastimen vastakappale
on asennettuna kiskossa
valmiina. Säädä hidastin
oikeaan kohtaan
kokeilemalla varovasti
oven liukumista.
Hidastimen
vastakappaletta pystyy
siirtämään oikealle
kohdalle helposti
kuusiokoloavaimella.

Peitelevyn asentaminen
(lisävaruste)
Peitelevy
asennetaan
liukukiskoon
viimeisenä. Voit
myös tässä
vaiheessa säätää
stopparit oikealle
kohdalleen,
Peitelevy
asennetaan
painamalla
peitelevy kiskoon
kiinni. Yläreuna
ensin, ja alareuna
sen jälkeen.

Huomiothan että peitelevy on asentaessa ”tiukka”. Peitelevyn alareuna pitää pienen äänen, kun se
asettuu oikealle paikalleen. Peitelevy asennetaan käsin paikalleen painamalla, älä käytä vasaraa yms. sillä
se voi vahingoittaa peitelevyä.

Huolto ja takuuohjeet
OVI TOIMITETAAN RAKENNUSSARJANA Ovi on pakattu siten, että se kestää tavallisen kuljetuksen. Tarkista, että
pakkaus on ehyt. Ovien pakkauksessa suositaan sellaisia materiaaleja, jotka voidaan kierrättää tai hävittää luontoa
rasittamatta. Pakkaus sisältää asennusohjeen ja selostuksen tarvittavista työvälineistä. Kun ostat oven, tarkista, että
pakkauksessa on mukana kaikki tilaamasi tarvikkeet. (Huom: lisävarusteet on tilattava erikseen tilausvaiheessa,
eivätkä ne kuulu tilauksen toimitukseen automaattisesti). Ohjetta noudattamalla varmistat, ettei kokoamisvaiheessa
synny vaaratilanteita ja että ovi tulee kestämään käytön, johon se on tarkoitettu.
KÄYTÄ TUOTETTA OIKEIN:
- Älä käytä ovea kiipeämiseen, nojaamiseen tai roikkumiseen. Älä kuormita ovea liikaa.
- Tarkista ajoittain, että helat ja ruuvit ovat edelleen hyvin kiristettyjä.
- Varmista, että lattiamateriaalisi kestää alaohjurin aiheuttaman rasituksen.
- Varmista, että seinämateriaalisi kestää yläkiskon ja oven painon.
- Älä asenna ovea ulos. Ovet ja liukukisko on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Yleisissä tiloissa ja julkisessa käytössä
tuotteen kohdalla käytetään kevennettyä takuuehtoa.
- Noudata oven mukana tulleita asennusohjeita sekä näitä huolto-ohjeita.
- Kiinnitä erityisesti huomiota mekanismin oikeaan käyttötapaan.
Ovien kiskomekanismilla on 5 vuoden rajoitettu takuu. Takuu koskee pyörästön toimivuutta, laakereita ja
metallirakenteiden rakenteellista kestävyyttä. Takuu ei koske asennuksen yhteydessä tai huolimattomasta
käsittelystä johtuvia pinnoitteiden kulumisia tai rikkoutumista.

Asennusvaiheessa rikkoutuneesta tuotteesta vastaa aina asiakas.
Liukuovet ja kaapistot tehdään aina mittatilaustyönä asiakkaan antamien mittojen mukaisesti, joten
tuotteita ei voi palauttaa tai vaihtaa. Tarkistattehan huolellisesti tuotteiden mitat ja materiaalit ennen
niiden tilaamista.
Mittatilaustuotteilla ei ole peruutusoikeutta (KSL 6:16). Mirror Line Oy ei vastaa asiakkaan virheellisistä
tilauksista.
Reklamaatiot tai huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.
Noudatamme reklamaatioissa Rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleisiä sopimusehtoja.
Mirror Line Oy pidättää oikeuden muuttaa takuu ja huoltoehtojaan.

Tehdas:
p. 020 7562 550 mirror@mirrorline.fi www.mirrorline.fi
@mirrorlineoy

Jaa kuvasi tuotteestamme
somessa #mirrorline

