Monteringsanvisning för Trend bastudörr i glas
•

Man bör vara två personer vid monteringen.
Kanterna på dörren får aldrig slå i golv, väggar eller andra hårda ytor.

•

Hantera dörren försiktigt. Lägg ut brädor eller skivor som du kan lägga dörren på tillfälligt.
Lägg dörren horisontellt om du måste förvara den i förpackningen.

•

ARBETSGÅNG

1. Lägg dörren horisontellt på plant underlag och öppna förpackningen.
2. Ta bort dekorlocken från gångjärnen (1).
3. Lossa insexskruvarna på gångjärnen (2) och skruva loss andra sidan på gångjärnet.
4. Ta ur dörren ur karmen
5. Placera karmen så att dörren går åt önskat håll.
6. Sätt i dörrbladet i karmen.
7. Dra åt insexskruvarna.
8. Placera trähandtaget på plats.
9. Gångjärnen går att justera i sidled om så behövs.
10. Sätt tillbaka dekorlocken (1).

.

* Flytta karmöverstycket till andra änden på karmen om dörren
måste vändas. Lägg dörren på golvet, skruva ur de fyra skruvarna i
karmöverstycket, sätt det i andra änden på karmen och skruva fast
det med samma fyra skruvar. Dörren går nu åt andra hållet.

Justera vid behov låset så att dörren går lätt.

.

KARM
.

JUSTERING AV GÅNGJÄRN
•

Lossa fästskruvarna på glaset (2) högst ett varv med en insexnyckel (3).

Justering i riktning mot låset (gapet på gångjärnssidan blir större)

•
•
•
•

Justering av gångjärnet i sidled görs med insexskruvarna (4 och 5) på sidorna av
gångjärnet. Vrid justerskruvarna (4) på låssidan moturs så mycket som behövs.
Dra sedan åt justerskruven på ena sidan mot justerskruven på den andra sidan.
Dra sedan åt fästskruven för glaset så hårt det går.
Dra slutligen åt sidojusterskruven (5) så hårt det går och sätt tillbaka dekorlocket (1) på
gångjärnet.

Justering bort från låset (gapet på gångjärnssidan blir mindre)
•

Vill du minska springan mellan glaset och karmen vrider du sidoskruven (5) moturs och drar
sedan åt motstående justerskruv (4) mot justerskruven (5).

•

Dra åt fästskruven (2) så hårt det går och sätt tillbaka dekorlocket (1).

Maximal justeringsmån är 5 mm.
Du behöver 3 mm och 5 mm insexnyckler (ingår inte i dörrsatsen).

SKÖTSEL

•
•
•

Kontrollera infästningen av rullås och gångjärn regelbundet. Dra åt gångjärnsbultarna vid
behov.
Undvik vattenstänk direkt på dörrkarmen!
Rengör dörrglaset regelbundet med fönsterputs. Använd inte slipande rengöringsmedel då
glasytan kan repas.
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