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Oven asennukseen tarvitaan kaksi hen-
kilöä. Asennettaessa kannattaa käyttää 
suojalaseja ja -käsineitä.

Älä irrota oven alle kiinnitettyä kuljetuslistaa 
ennen asennustöiden loppua. Saunanoven 

pidempiaikaisen varastoinnin tapauksessa 
aseta pakkaus vaakasuoraan asentoon. 

Tarkastathan tuotteen laadun ennen asen-
nusta. Vaurioitunutta tai viallista tuotetta ei 
saa asentaa.

1. TYÖNKULKU 

1. Aseta ovi vaakasuoralle tasolle siten, että 
lasi avautuu ylöspäin, ja avaa pakkaus.

2. Oven kätisyyden vaihtamiseksi vaihda vaa-
kasuoran karmin paikka (poista 4 ruuvia) ja 
käännä ovea 180°. (Kuva 1)

3. Irrota saranoista muovisuojukset. Ruuvaa 
auki pultit ja irrota lasi ovenpuitteesta. 
(Kuva 2)

4. Asenna oven karmi seinäaukkoon käyt-
tämällä ruuveja (esimerkiksi 5×80, eivät 
sisälly toimitukseen) ja tiivistä väli palon-
kestävällä rakennusvaahdolla tai villalla.

5. Asenna lasi kiristämällä saranoiden pultit. 
(Kuva 2)

6. Tarkista, että lasi avautuu ja sulkeutuu 
vapaasti ja että lasin ja karmin väli on tasai-
nen. Tarvittaessa säädä karmin kiinnitys-
ruuveja tai saranoita.

7. Asenna vedin (katso kuva ”Vetimen asen-
nus”).

8. Jotta ovi sulkeutuu kevyesti, säädä rullasal-
paa. Varmistu, että ovi avautuu kevyesti ja 
että lasi ei lukitu liian tiukasti. (Kuva 3)

9. Asenna saranoiden muovisuojukset ja 
puiset karmitulpat.

10. Asenna ovilista (ei sisälly toimitukseen).

SARANOIDEN SÄÄTÖ
1. Suurin mahdollinen säätöväli on 5 mm. 

Säätöä varten tarvitset 3 mm:n ja 5 mm:n 
kuusiokoloavaimen (eivät sisälly toimituk-
seen).

2. Irrota saranoista muovisuojukset (1).

3. Löysää kiinnitysruuveja (2) yhden kierrok-
sen verran (älä irrota lasia).

4. Siirtääksesi lasia vasemmalle tai oikealle 
kierrä ruuveja (4 ja 5) tarvittavin määrin. Jos 
toinen ruuveista kierretään vastapäivään, 
niin toinen tulee kiertää myötäpäivään. Var-
mistu, että molemmat ruuvit on kiristetty.

5. Kiristä kiinnitysruuvit (2).

VETIMEN ASENNUS

2. OVEN HOITO 

Ennen saunan käyttöä oven puupinnat kannattaa 
käsitellä saunan puupintojen hoitoaineella.

Tarkista säännöllisin väliajoin saranoiden ja rullasalvan 
kiinnikkeiden kunto. Tarvittaessa kiristä saranoiden 
pultteja tai säädä salpaa.

Vältä jatkuvaa veden virtaamista karmin päälle ja liikaa 
kosteutta.

Puhdista oven lasi säännöllisin väliajoin lasinpesuai-
neella. Vältä hankaavia puhdistusaineita, jotka saatta-
vat vahingoittaa lasin pintaa.

KÄSITTELETHÄN OVEA VAROVAISESTI! 
Karkaistu lasi saattaa hajota pieniksi sirpaleiksi,  
jos sen kulmat tai reunat joutuvat kosketukseen 
kovan pinnan kanssa!
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CLASSIC EXCLUSIVE

PREMIUM TRENDLINE

Asennusohjeet FISaunanovet


