
TURNER 
PARIOVEN TYÖNTÖTANKOJEN ASENNUSOHJE 

 
1. Kokoa ja asenna ensin avaaja sen mukana tulevien asennusohjeiden mukaan. Asentaminen 

poikkeaa asennusohjeesta seuraavasti: 
- Parioven työntötangot korvaa avaajan pakkauksessa mukana tulevan työntötangon. 
- Oveen tulevan kiinnityslevyn korvaa työntötangoissa olevat kiinnikkeet. 
- Parioven työntötangot asennetaan ovilehtien yläreunaan (kts. kohdat 3 ja 4). 
- Avaajan seinäkiinnike asennetaan parioven keskikohtaan ovilehtien yläpuolelle siten, 

että avaajankisko sekä työntötangot tulevat vaakasuoraan. 
 

2. Vapauta avaajan kelkka, että voit vapaasti liikuttaa sitä kiskossa ja kiinnitä osa nro. 5 
avaajan kelkkaan. 

 
3. Kiinnitä osat 1 ja 2 parioven ovilehtiin. Katsoessasi pariovea autotallin sisäpuolelta ja jos 

oven oikeanpuoleinen ovilehti sulkee oven, kiinnitä em. osat 1 ja 2 seuraavalla tavalla (kts. 
kuva alla): 
- Kiinnityspala 1 vasemmasta ovilehden reunasta 660 mm. 
- Kiinnityspala 2 oikeasta ovilehden reunasta 670 mm. 

 
Mikäli pariovi ei sulkeudu kunnolla, säädä osaa nro. 2 noin 5 mm kerralla ovilehden 
keskikohtaa kohden, koska pienikin säätö osassa nro. 2 vaikuttaa paljon oven 
sulkeutumiseen. 

 
4. Mikäli omistat päinvastaisesti sulkeutuvan parioven, vaihda kiinnityspalojen kiinnitykset 

toisinpäin. 
- Kiinnityspala 1 vasemmasta ovilehden reunasta 670 mm. 
- Kiinnityspala 2 oikeasta ovilehden reunasta 660 mm. 

 
Mikäli pariovi ei sulkeudu kunnolla, säädä osaa nro. 1 noin 5 mm kerralla ovilehden 
keskikohtaa kohden, koska pienikin säätö osassa nro. 1 vaikuttaa paljon oven 
sulkeutumiseen. 

 



 
5. Avaaja toimii parioven lukituslaitteena. Kaikki muu lukitus pitää ottaa pois käytöstä. 

 
6. Ennen raja-arvojen ohjelmointia pitää avaajan pyörimissuunta muuttaa. Tämä on tärkeää, 

että avaajan logiikka toimii oikein. 
  Tee se seuraavasti: 

- Paina ohjelmointipainiketta ja pidä sitä painettuna kunnes näyttöön tulee nro. 3 ja 
päästä irti. 

- Hetken kuluttua nro. 3 alkaa vilkkua. 
- Kun nro 3 vilkkuu, paina ohjelmointipainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näytössä 

viiva pyörii ympyrää. 
 

7. Nyt voit ohjelmoida avaajalle parioven raja-arvot ja tehdä voimansäädön. Tee tämä avaajan 
asennusohjeiden mukaan. Ylärajalla tarkoitetaan oven auki-asentoa ja alarajalla oven kiinni-
asentoa. On tärkeää, että voimansäätö tehdään oikein ja se tarkistetaan säädön jälkeen. 
Oven pitää pysähtyä, kun sen liikeradalle tulee jokin este. Lue tarkasti avaajan mukana 
tulevat asennusohjeet voimansäädölle ja miten niitä voi tarvittaessa muuttaa. 

 

 
Huom! 
Jos tilaan ei ole muuta käyntiä kuin automatisoitu pariovi, pitää ovi varustaa 
ulkopuolen vapautinlukolla. Sillä ovi saadaan vapautettua käsikäytölle 
ulkoapäin, joka mahdollistaa pääsyn tilaan sähkökatkon aikana tai jos laitteeseen 
tulee jokin toimintahäiriö. 

 

 


