GlassHouse klaasukse paigaldusjuhend
VASTUVÕTMINE JA LADUSTAMINE. Kontrolli koheselt, et toode oleks terve ja ilma vigastusteta. Kui leiad transpordi käigus
tekkinud vigastuse, siis teavita sellest koheselt autojuhti ja märgi vigastused transpordi dokumentidesse. Ülejäänud
puudujääkidest tuleb teavitada edasimüüjat seitsme päeva jooksul, peale toote vastuvõtmist. Tootja ei hüvita vigase toote
paigaldusest ja eemaldamisest tekkinud kulutusi. Ladusta klaasuks koos pakendiga horisontaalselt (põrandal) ning veendu, et
toode ei saaks kõvade esemetega lööke ega muid kahjustusi.
KÄSITLE KLAASI ETTEVAATLIKULT. Jälgi, et klaasi nurk ja servad ei puutuks üheski etapis kokku kõva põranda - või seinaga,
kuna karastatud klaas võib selle tulemusel purundeda. Klaasi ei tohi lohistada mööda põrandat ega keerata üle nurkade, sest
see põhjustab klaasi purunemise. Kokkupuutel metallist tööriistadega võib klaasi nurkadest eralduda väikseid kilde ning sellisel
juhul ei vastuta toote edasimüüja ja tootja edasise klaasi purunemise eest. Purunedes pudeneb karastatud klaas (pauguga)
väikesteks tükkideks, mis on inimesele ohutud. Kasuta paigaldades kaitseprille ja kindaid. Klaasi valmistaja ning edasimüüja ei
vastuta klaasi purunemise eest, mis on juhtunud paigalduse käigus või peale seda.
PAIGALDUS. Klaasukse paigaldamiseks on vaja : 2 inimest; loodi ja nurgikut; Torx T30 otsikut; kruvikeerajat ja akutrelli; 8
lengikruvi või - tüüblit (vastavalt seina materjalile); mõõdulint; kiilud (plastik või kõva puit).
1) Aseta klaasuks koos pakendiga horisontaalselt põrandale nii, et hinged jääksid ülespoole.
2) Aseta põrandale puitklotsid või muud pehmendused, mille peale saad klaasi asetada.
3) Avage hingede kruvid ning tõstke klaas ettevaatlikult puitklotsidele (pilt nr 1). NB! Ärge toetake klaasi hetkekski otse
põrandale ja jälgige, et klaasi nurgad ei puutuks kokku kõva seinaga.
4) Eemalda alumine lengi koos hoidev liist ning vajadusel vaheta ukse käelisus. Käelisuse vahetamine : ava ülapuu kruvid ning
kinnita samade kruvidega vertiklaalsete lengide teise otsa (pilt nr 2)
5) Tõsta leng soovitud käelisena ukseavasse niimoodi, et mõlemale poole lengi jääb 5 - 10 mm vahe.
6) Fikseeri leng kiiludega ukseavasse ja kontrolli nurgikuga, et vertikaalsed lengid oleksid ülapuuga täisnurkselt (vajadusel tõsta
ühte vertiklaaset lengi, et tekiks täisnurk).
7) Kinnita esmalt leng hingede poolsetest kinnitusavadest ja kontrolli loodiga, et leng jääks loodi (lukususe poolne leng kinnita
peale klaasi paigaldust, et tagada klaasi võrdne sulgumine vastu tihendit).
8) Enne klaasi ukseavasse tõsmist, aseta põrandale vaip või mõni muu pehmendus, et klaasi nurk ei puutuks kindlasti kokku
kõva pinnaga.
9) Aseta ukseklaas hingedele ja kinnita tugevasti poltidega vastavalt hingetüübile (vaata hingede reguleerimine). Veendu, et
klaas jääb vertikaalse lengiga paralleelselt.
10) Kontrolli uuesti ülapuu ja vertikaalsete lengide täisnurksust ning kinnita lukustuse poolse lengi ülemine kruvi. Kontrolli
lengi sirgus loodiga ning sulge uks, et saaksid kontrollida klaasi ja tihendi ühtlase kokkupuute kogu lengi ulatuses.
10) Kinnita lukustuse poolne leng lengikruvidega (veendu, et lengi laius jääb alt samasugune kui ülevalt).
11) Kontrolli, et suletud asendis oleks (kogu ukse ulatuses) lengi ja klaasi vahel ühtlane vahe (ca 5 mm). Vajadusel reguleeri
vahet hingest (vastavalt hinge tüübile).
12) Kontrolli, et uks sulguks pehmelt ja vajadusel reguleeri lukustust vastavalt tüübile (lukustuse reguleerimine)
HOOLDAMINE. * Kontrolli regulaarselt rull-luku ja hingede kinnituste korrasolekut. Vajadusel reguleeri ust ning pinguta
hingede polte. * Väldi pidevat vee voolamist lengile ning vajadusel kuivata lengid lapiga. * Puhasta ukseklaasi regulaarselt,
kasutades klaasipesuvahendit. Väldi abrasiivseid puhastusvahendeid, mis rikuvad klaasi pinda. Klaasile ladustunud katlakivi
võid muu hulgas eemaldada lauaäädika kanguseni lahjendatud äädika lahusega.

Pilt nr 1

Pilt nr 2

Hingede kinnitamine ja reguleerimine :
De Luxe hing

Cozy hing

Lukustuse reguleerimine :

Economy hing

Aurusauna ukse hing

Rull-lukk :
Reguleeri luku
sügavust
kruvist

