Saunaoven asennusohjeet.
 Lasiseinän asennustöiden suorittamiseen tarvitaan kahta henkilöä.
 Lasi ei kestää iskuja kovilla esineillä.
 Iskusta lattiaan tai seinään voi lasi rikkoutua.
 Älä ikinä laita lasia suoraan lattialle – Ennen töiden alkua laita lattialle pehmusteet
(esim. puu palat joille voit laittaa lasin (laita pehmusteet myös seinän ja lasin väliin).
Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä
pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.
Asenna aina ensin saunanikkunat ja vasta sitten saunaovi. Jos saunaovi kiinnityy saranalla ikkunan,
tai jos oven ylös tule lisäpala, sitten anna silikoonin kuivua 24 h, ennen kun asennat oven.
GlassHouse OÜ ei vastaa vioista, jotka ovat johtuneet:
• Tuotteen asennusohjeiden ja käyttöolosuhteiden rikkomisesta.
• Ylivoimaisen esteen vaikutuksesta, onnettomuudesta, käyttäjän tai kolmannen henkilön
tahallisesta tai harkitsemattomasta toiminnasta.
• Lasin rikkoutumisen tai sen vikojen havaitsemisesta tuotteen luovuttamisen jälkeen
käyttäjälle.
• Vioista, joiden syynä olivat pakkaukseen sattuneet vieraat esineet, nesteet, hyönteiset
tai jotka olivat johtuneet äärimmäisten lämpötilojen vaikutuksesta.
• Tuotteen intensiivisestä käytöstä johtuvasta normaalista kulumisesta.
1.

Avatkaa pakkaus ja varmistaakaa, että kaikki kokoonpanoon kuuluvat
pakkauksessa. Kokoonpanoon kuuluvat: lasiovi, saranat (2 kpl.) ja kahva

2.

Ennen asennustöiden alkua varmista, että oven aukko olisi pysty - ja vaakaa-suorassa
sekä oikeissa mitoissa. Varmista että oviaukon kaikki kulmat ovat.

3.

Ennen kun asennat oven, löysääntä (yhten kieroksen verran) saranan toisella puolella
ovevat pienemät kuusiokolo ruuvit (kuva nr. 2). Asenna oven lasi saranoiten kanssa
toivomasasi asennossa oviaukkoon (samalle jonolle ikkunan kanssa......Kuva nr. 1).
Varmista, että lasin ylös jää rako 3-5 mm.

4.

5.

osat

ovat

(kuva nr. 1)
Laita lasiovi saranoilla seinää vasten – varmista, että ovi on pystysuorassa ja kiinnitä
ruuveilla. Tarvittaessa merkkaa kiinnityskohdat – poraa kiinnitysaukot tulpoille (asenna ne)
ja kiinnitä saranat.
Säädää oven sulkeutumisasento kiristämällä saranan pienet kuusiokolo ruuvit (kuva nr. 2).
Kiristämällä yhtä kuusiokolo ruuvia siirtyy sulkeutumis asento ulkopuolelle ja vastapäin.
(tarvitaessa löysääntä jompa kumpa ruuvia, että sulkeutumis asentoo pystyisi siirtyymään
oikealle puolelle)

(kuva nr. 2)

Saunaikkunan asennusohjeet.
 Lasiseinän asennustöiden suorittamiseen tarvitaan kahta henkilöä.
 Lasi ei kestää iskuja kovilla esineillä.
 Iskusta lattiaan tai seinään voi lasi rikkoutua.
 Älä ikinä laita lasia suoraan lattialle – Ennen töiden alkua laita lattialle pehmusteet
(esim. puu palat) joille voit laittaa lasin (laita pehmusteet myös seinän ja lasin väliin).
Ennen saunaikkunan asennustöitä varmista, että lasit on ehjät, eikä siinä ole vikoja. Vikojen
ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.
GlassHouse ei vastaa vioista, jotka ovat johtuneet :
• Tuotteen asennusohjeiden ja käyttöolosuhteiden rikkomisesta.
• Ylivoimaisen esteen vaikutuksesta, onnettomuudesta, käyttäjän tai kolmannen henkilön
tahallisesta tai harkitsemattomasta toiminnasta.
• Lasin rikkoutumisen tai sen vikojen havaitsemisesta tuotteen luovuttamisen jälkeen
käyttäjälle.
• Vioista, joiden syynä olivat pakkaukseen sattuneet vieraat esineet, nesteet, hyönteiset
tai jotka olivat johtuneet äärimmäisten lämpötilojen vaikutuksesta.
• Tuotteen intensiivisestä käytöstä johtuvasta normaalista kulumisesta.
1. Avatkaa pakkaus ja varmistakaa, että kaikki kokoonpanoon kuuluvat osat ovat pakkauksessa.
Kokoonpanoon kuuluvat: ikkunan lasi, U-listat, kiinnitysruuvit ja silikooni.
2. Ennen asennustöiden alkua varmista, että ikkunan aukko olisi pysty - ja vaakaa-suorassa sekä
oikeissa mitoissa. Varmista että ikkunan aukon kaikki kulmat ovat
.
3. Ensin kiinnitä pystysuoraiset U-listat ja varmista että ne on pystysuorassa (kuva nr. 1 ja 1.1)

(kuva nr.1)

(kuva nr.1.1)

4. Asenna ikkunan ylämäinen U-lista pystysuoraisten U-listojen välin.(kuva nr.2)

(kuva nr.2)

5. Jos ikkunan lasi on leveämpi, kun oven aukko, sitten älä kiinnitää heti ikkunan alapuolen U-lista
(jos ikkuna lasi on kapeampi, kun oven aukko, sitten voit heti kiinnitää myös alapuolen U-listan).
Laitta alapuolen U-lista ikkunan ympärille ja siirtää ne sitten yhtessä ikkunan aukkon (kuva nr. 3)

(kuva nr. 3)
6. Siirtää ikkunan lasi sivulle, että pystyisit kiinnitämään myös alapuolen U-listan (kuva nr.4)

(kuva nr. 4)
7. Laitta U-listoihiin silikooni, mutta varmistaa että et laitta ylä - ja alalpuolen U-listan liian paljon
silikonia (paksuus 1-2 mm.......muuden silikonia kokoontu liian paljon jos siirtäät ikkunan
paikoilleen); tarkista myös silikonin käytöohjeet (kuva nr. 5)

(kuva nr. 5)

8. Tönä ikkunan lasi varovasti takaisin U-listojen välin (kuva nr. 6) näin, että se jäisi oven aukkon
kanssa pystysuoraan (kuva nr. 6.1)

(kuva nr. 6)
(kuva nr. 6.1)
9. Jos oven ylös tule lisäpala, sitten kiinnitää mukana oleva hela ikkunan (kuva nr. 7) ja tönä myös
lisäpala U-listojen välin (kuva nr 7.1)

(kuva nr. 7)
(kuva nr. 7.2)
10. Kiinnitää helalla lisäpala ja anna silikonin kuivua 24 h (kuva nr. 8)........ Sen jälkeen asenna ovi

(kuva nr. 8)

