Paigaldus- ja hooldusjuhend
Välisuksed
Te olete teinud aruka otsuse, valides SWEDOOR ukse. Investeerides kvaliteetsesse tootesse,
tasub see ära nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. Me anname oma toodetele kaasa
paigaldus- ja hooldusjuhendid. Neid järgides on uksed töökindlad ja säilitavad oma välimuse
aastateks.
Õige paigaldus tagab ukse eeskujuliku toimimise aastateks. Hooldusjuhendite järgimine tagab
ukse atraktiivse välimuse pikaks ajaks. Enne paigaldamist lugege hoolikalt läbi kogu
instruktsioon.
Hoidmine enne paigaldust.
Uksi tuleb hoida kuivas ja hea ventilatsiooniga ruumis. Uksi säilitatakse horisontaalasendis.
Tuleb jälgida, et lisadetailid ei vigastaks uksepinda. Enne paigaldamist peab kontrollima ukse
seisundit. Ust ei paigaldata enne, kui muud suuremad ehitustööd objektil on lõppenud. Toote
algset kuju ei tohi muuta.
Kasutada tuleb õigeid töövahendeid. Paigaldamiseks on vajalikud vesilood,
haamer, mõõdulint, kruvikeeraja, kiilud, kruvid (12 ja 75 mm ) tüüblid, tihendusmaterjal ja
trell.
TÄHELEPANU! UKSE
OSKUSTÖÖLISI!

PAIGALDAMISEL

ON

SOOVITATAV

KASUTADA

Enne paigaldamist tuleb pöörata tähelepanu järgnevatele asjaoludele. Ukse korraliku
toimimise tagamiseks tuleb paigaldamise käigus vältida lengi väänamist. Lengi fikseerimiseks
kasutatakse kiile. Vuugi tihendamiseks kasutatakse mineraalvilla. Vuukide täitmiseks ei ole
soovitav kasutada polüuretaanvahtu.

External installation EST, version 16.03.2005

1

Ukselengi koostamine
Komplekt sisaldab:
1tk
1tk
1tk
1tk

Lengi koostamine:
Aseta püstlengid põrandale siseküljed ülespoole, nii
nagu näidatud joonisel.

püstleng koos hingedega
püstleng koos
lukuvastusega
rõhtleng
lävepakk 25mm

Kontrolli, et hinged oleksid õigel pool.
Joonisel on kujutatud paremakäeline ukseleng.
Paigalda puidust tüüblid rõhklengi ettepuuritud
aukudesse. Aseta plasttüüblid altpoolt läbi lävepaku
aukude. Suru koostekiil ülevalt poolt tüübli külge.

1 paigalduskomplekt sisaldab:
4tk
4tk
6tk
2tk
4tk
2tk
1
1tk

puittüübel 10 x 40 mm
plasttüübel 10 x 22 mm
kruvi 4 x 70 mm TFXH
koostekiil
kruvi 4 x 40 mm TFXH
uksehingedele
hinge turvapolt
silikooni tuub
kuuskantvõti

Kata püstlengide mõlemad otsad silikooniga.
Kinnita lävepakk mõlemast otsast kahe 4x70 mm
kruviga läbi plasttüüblite. Aseta rõhtlengi tüüblid
püstlengi ettepuuritud avadesse ja kinnita mõlemast
otsast ühe 4x70 kruviga.

Paigaldusjuhend.
1. Alusta paigaldust, eemaldades tootelt pakend.
2. Kontrolli, et ava, millesse asud ust paigaldama, on piisava suurusega- s.o. 15-40 mm
suurem lengi gabariitmõõtudest. Vajadusel vii ava mõõt sobivasse suurusesse.
3. Kontrolli, et ava, millesse asud ust paigaldama, on täisnurkne ja loodis. Vajadusel
korrigeeri ava.
4. Fikseeri leng kiiludega täisnurksena vertikaalasendisse nii, et kiilud asetseksid kruviaukude
juures, sellega välistatakse lengi läbipaindumine. NB! Uksed on mõeldud asetamiseks lõpliku
põrandakatte peale. Jälgi, et lävepakualune pind oleks sile ja loodis. Vajadusel toesta
lävepakualune tühimik kiilude või puitklotsidega, vältimaks tema hilisemat läbipaindumist
pealeastumisel.

5. Märgi montaažiavade asukohad seinal, puuri tüübliavad ja paigalda tüüblid.
Puitkonstruktsiooni külge võib lengi fikseerida kiiludega ja kinnitada kohe kruvidega.
6. Aseta leng avasse ja fikseeri kiiludega täisnurksena vertikaalasendisse.
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7. Fikseeri leng kruvidega seinaavasse, alustades hingedepoolsest püstlengist, jälgides
küljepuude vertikaalsust pika loodiga ning mõõtes üle lengi diagonaalid. Diagonaalid peavad
olema ühepikkused.

8. Tõsta uks hingedele ja kontrolli, et suletud ukse pilu lengide ja ukse vahel oleks ühtlane.
Ukse ja lengi servad peavad jooksma paralleelselt. Uks peab avanema ja sulguma kergelt.
Reguleeri seda reguleerimiskruvidega hingedel või kiiludega. Ukselehe ja ülemise rõhtlengi
vahele peab jääma umbes 2,5 mm vahe. Ukselehe ja lävepaku vahele umbes 6,5 mm vahe.

9. Seina ja lengi vahelise vahemiku täitmiseks kasuta sobivat tihendusmaterjali, kuid ole
ettevaatlik, et mitte väänata lengi.

10. Tähtis on, et lengi ja seina vahele ei jääks niiskust. Ära paigalda ust märja või niiske seina
vastu!
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Hooldus
Värvitud uksed
Uksed on kaetud ilmastikukindla värviga, mis vastab vastupidavus-, kriimustus-,
kulumisnõuetele ja peab vastu erinevale kodukeemiale, rasvadele ja lahustitele.
Puhastamine
Kasuta tavalisi puhastusvahendeid, näiteks nõudepesuvahendit. Hallituse eemaldamiseks
kasuta spetsiaalset hallituse eemaldusvahendit. Ära kasuta vahendeid, mis võivad kriimustada
või söövitada pinda. Niisuta pinda alt üles, kuid puhasta ülevalt alla - see väldib
valgumisjoonte tekkimist. Seejärel kuivata.
Hooldus
Üldjuhul piisab tavalisest puhastamisest. Selleks, et säilitada värvi läige, on soovitav töödelda
pind peale pesu auto-või mesilasvahaga.
Värviparandused
Väiksemad defektid katta sobivat tooni välistingimustesse sobiva alküüd- või akrüülvärviga.
Paranduste tegemiseks kasutada pintslit. Katseta värvi sobivust väikesel alal ja mitte nähtaval
kohal, näiteks uksehingedega serval.

Lävepakk
Lävepakk on töödeldud puiduõliga
Puhastamine
Eemalda mustus niiske lapiga.
Hooldus
Kui lävepakk ei ole vigastatud või palju kulunud, piisab tavaliselt lihtsalt puhastamisest.
Vajadusel võib lävepakku lihvida ka peeneteralise liivapaberiga. Seejärel töödeldakse
välistingimustesse sobiva puiduõliga.

Hinged, lukk
Õlita vähemalt kord aastas hingi, lukustuskeelt ning tuuleriivi.
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