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Ukse paigaldamiseks on vaja kahte 
inimest. Paigaldamisel soovitame kanda 
kaitseprille ja kindaid.

Ärge eemaldage ukse alla kinnitatud 
transportliistu enne paigaldustööde lõppu. 

Saunaukse pikemaajalisel ladustamisel 
asetada pakend horisontaalselt. 

Palun kontrolli toote kvaliteeti enne pai-
galdamist. Vigastatud või defektse toote 
paigaldamine ei ole lubatud.

1. TÖÖPROTSESS 

1. Aseta uks horisontaalsele pinnale, klaasi 
avanemisega ülespoole ning ava pakend.

2. Ukse käelisuse muutmiseks vaheta hori-
sontaalse lengi asukoht (eemalda 4 kruvi) 
ning keera ust 180°. (Joonis 1)

3. Eemalda hingedelt plastikkatted. Keera 
poldid lahti ja eemalda klaas ukseraamist. 
(Joonis 2)

4. Paigalda ukseleng seinaavasse kasutades 
kruve (näiteks 5x80, ei sisaldu komplektis) 
ja tihenda vahe tulekindla ehitusvahu või 
villaga.

5. Paigalda klaas pingutades hingede poldid. 
(Joonis 2)

6. Kontrolli, et klaas avaneks ja sulguks vabalt 
ning vahe klaasi ja lengi vahel oleks ühtla-
ne. Vajadusel reguleeri lengi kinnituskruve 
või hingesid.

7. Paigalda käepide (vaata joonist „Käe
pideme paigaldus“)

8. Reguleeri rull-lukku nii, et uks avaneks 
kergelt ja klaas ei lukustuks liiga tihedalt 
( joonis 3).

9. Paigalda hingede plastikkatted ja lengikru-
vide puitkorgid.

10. Paigalda ukseliistud (ei sisaldu komplektis).

HINGEDE REGULEERIMINE
1. Maksimaalne reguleerimisulatus on 5 mm. 

Reguleerimiseks vajad 3 mm ja 5 mm 
kuuskantvõtit (ei sisaldu komplektis)

2. Eemalda hingede plastikkatted (1).

3. Keera kinnituskruvisid (2) ühe pöörde jagu 
vabamaks (ära eemalda klaasi).

4. Klaasi vasakule või paremalt liigutamiseks 
keera kruvisid (4 ja 5) vajalikul määral. Kui 
üks kruvi keeratakse vastupäeva, siis teine 
tuleb keerata päripäeva. Veendu, et mõle-
mad kruvid on pingule keeratud.

5. Pinguta kinnituskruvid (2). 2. UKSE HOOLDUS 

Enne sauna kasutamist soovitame ukse puitpinnad 
töödelda sauna puitpindade töötlusvahendiga.

Kontrolli regulaarselt hingede ja rull-luku kinnituste sei-
sukorda. Vajadusel pinguta hingede polte või reguleeri 
lukustust.

Väldi pidevalt vee voolamist lengile ja liigset niiskust.

Puhasta ukse klaasi regulaarselt, kasutades klaasipe-
suvahendit. Väldi abrasiivseid puhastusvahendeid, mis 
võivad klaasi pinda rikkuda.

PALUN KÄSITLE UST ETTEVAATLIKULT! 
Karastatud klaas võib puruneda väikesteks  
kildudeks kui selle nurgad või servad puutuvad  
kokku kõva pinnaga!

KÄEPIDEME PAIGALDAMINE
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CLASSIC EXCLUSIVE

PREMIUM TRENDLINE

Paigaldusjuhend ETSaunauksed   


