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Nosto-ovien asennusohjeet, mallit iso34-4 / iso45-4 

(koskee sekä normaali etujousi = VL ja 

takajousimekanismia = HL.)  

Valmistajan vastuu lakkaa jos asennus on suoritettu 

virheellisesti. 

- Asennuksen tulee suorittaa asioihin perehtynyt 

henkilö. 

Lue huolellisesti ohjeet ennen asennusta. 

 

Toimitussisältö: 
· Lava; jossa ovilamellit, jousipaketti ja 

kiinniketarvikkeet. 

· Karmipaketti. 
 

Asennuksessa tarvitaan lisäksi: 

· seuraavat työkalut ( laitetaan autotallin sisälle ellei muuta 
käyntiovea ole) rullamitta, vesivaaka, liimapuristin, 
porakone, kiintoavaimet  7,10,13 mm,ristipää ruuvimejsseli, 
ruuvimeisseli, mahd. iskuporakone ja 10 mm teriä, tikkat, 

peltisakset tai sivuleikkurit, metallisaha, pienet pihdit, 
peltisakset tai sivuleikkurit puukko sekä kiinnitysmateriaalia 
seinärakenteesta riippuen. 

Tarkista toimituksen mukana tulevien S8 ja S9 

sopivuus kiinnitysalustaan. 

 

Tärkeää: 

· Asennus tulee suorittaa valmiin aukon sisäpuolelle ja 
valmiille lattialle. 

· Tarkista ovenaukon mitat ja vertaa oven asennusmittoihin. 

- autotallin pienin leveys = aukon leveys + 180 mm 
-  autotallin pienin korkeus = aukon korkeus + 220 

mm, malli VL 
-  autotallin pienin korkeus = aukon korkeus + 120 

mm, HL+ avaaja 
-  pienin karmin kiinnitysalusta = 45 mm 

 

· Oikea/vasen katsotaan autotallin sisältä ulos. 

Kakki mitat ovat millimetreinä. Tehdas pidättää 

oikeuden teknisiin 

parannuksiin ja muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. 

 

· Kirjasin tyyppi: 

-  normaali kirjasintyyppi = VL + HL malliin 
-  tämä kirjasintyyppi = vain VL 

 

- Yhdistelmä kirjain/numero esim.S8 viittaa kuvaohjeen 

kiinnikeruuveihin, osiin liittyvät L (vasen) ja R (oikea) 

käytetään sen mukaan. Osat joissa ei ole merkintää 

voidaan käyttää molemmille puolille. 

Numeroyhdistelmät suluissa viittaavat kuvaohjeen 

sivuille. 

 

 
Karmin esiasennus (1.10) 

( 1 ) Oikea 1R ja vasen 1L karmikisko laitetaan 
lattialle.Karmikisko 1R + yläkappale 3 + karmikisko 1L 
+ kiinnitetään ( ruuvit ovat valmiina)(1.10a). 
Kiinnitä kannatinraudat 4R/4L karmin yläosaan ruueilla S11 

(1.10b). 

( 2 ) Kiinnitä seinäkiinnikkeet 7 karmikiskoihin 1R/1L 
ruuveilla S6+S12 huomio sivutila: 
( 2a ) Mikäli sivutilaa on yli 120 mm kiinnikkeet 

asennetaan karmin ulkopuolelle (1.10 ca) 
( 2b ) Mikäli sivutilaa 45-119 mm kiinnikkeet 

asennetaan karmin sisälle (1.10 cb) 

Mikäli käytät kiinnityksessä muuta materiaalia, 

varmista että se on yhtä vahva kuin kiinnike 7. 

Karmin asennus (1.15) 

( 3 ) Aseta kehikko aukon sisäpintaan ja kiinnitä 
tilapäisesti. Varmista että kehikko ei pääse 
kaatumaan. Tarkista myös että yläkappale 3 on 
vaakasuorassa. Kiinnitä ja keskitä kiinnike 13, jos ovi 
on leveämpi kuin 3530 mm kiinnikkeitä on kaksi. 
Kiinnitä karmikiskot S8+S9 (1.15 a,c,d). Karmin 
alakohdassa asetetaan ennen ruuvausta ruuvi S8 
muovihylsyyn 39 (1.15b). 

HUOM ! Ruuveja kiristäessä karmi ei saa vääntyä. 
Malli VL: Huomaa että pienin väli katon ja karmin yläreunan 

välissä 5 mm. 

 

Vaakaliukukiskojen esiasennus (1.20) 

( 4 ) Asenna etukappale 16R/16L vaakaliukukiskoihin 14R/14L 
sekä kiinnikelaatta 18 käytä (S6+S12) (1.20a,b). Kiinnitä 
kannake 19 (1.20 ca,cb). Asenna kulmat 20R/20L ruuveilla 
(S6+S12) (1.20d). 

 

Vaakaliukukiskojen asennus (1.25) 

( 5 ) Kiinnikeraudan 27 asennus 

( 5a ) Jos autotallin sisäleveys on max. ovileveys + 1030 mm ( 

Keskitetty asennus) työnnä kiinnikerauta 27 vasempaan ja 

oikeaan päähän yhdysrautaan 6 ja kiristä laatalla 29 ja 

kiinnitä kulmakappale 28 ruuveilla, niin että nämä voidaan 

vetää ulos.( S6+S12) (1.25a,b) 

( 5b ) Jos autotallin sisäleveys on enemmän kuin 
ovileveys + 1030 mm, niin yhdys-rauta 6 
kiinnitetään kattoon. 

( 6 ) Vaakaliukukiskot 14R/14L kiinnitetään etukappaleiden 
16R/16L avulla karmeihin kevyesti, niin että ne 
myöhemmin voidaan nostaa ylös. (1.25c) 

· Jos sivutilaa 45-119 mm liitä S13+S12 kevyesti. 
Työnnä S13 etukappale 16R/16L läpi ja käännä 90 
astetta niin että se lukittuu karmiin 1R/1L. Kiristä S12 
käsin. 

· Jos sivutilaa enemmän kuin 120 mm työnnä S5 
etukappaleiden 16R/16L läpi ja kiristä S12 käsin. 

( 7 ) Kiinnitä yhdysprofiili 6 kulmarautoihin 20R/20L kahdella 

ruuvilla S6+S12 (1.25d). 

 
Vaakaliukukiskojen ripustaminen (1.30) 

( 8 ) Nosta asteittain vaakaliukukiskot 14R/14L ylös ja tue 
ne yhdysprofiilista 6. 

( 9 ) Asenna kaari 30 ruuveilla S6+S12 karmeihin 1R/1L ja 

kiinnikelaattaan 18 (1.30a) ( tarkista että päät tulevat 

tasan kiskojen kanssa). 

( 10 ) Kiinnitä etukappale 16R/16L karmin yläpäähän ruuveilla 
S11 (1.30a). 

 

( 11 ) Kiinnitä vaakaliukukiskot 14R/14L ja yhdysprofiili 6 
seiniin tai kattoon.Mahd. säätöä varten älä kiristä 
ruuveja lopullisesti. 
( 11a ) Seinäkiinnitys VL: kiinnike 28+S8+S9 (1.30b) 

( 11b ) Kattokiinnitys: Kiinnikerauta 28 + S6 + S12 + S8 + 
S9 (1.30c) 

Jos on tukevuusongelmia käytä sivutukia (1.30) 
Kattoon kiinnitys kiinnikkeen 19 ja kiinnikerauta 27 + 28 + 
S6 + S12 + S8 + S9 avulla (1.30e) 

Tärkeää: Jos ovi on leveämpi kuin 3530 mm ja 

korkeus enemmän kuin 2126 mm käytetään 

vaakaliukukiskojen ja yhdysprofiilin kiinnityksessä 

ylimääräisiä kattokiinnikkeita 27 + 28 + 29 + S6 + S12 

+ S8 + S9 (1.30f). 
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Jousimekanismin asennus (1.35) 
( 12 ) Nosta esiasennettu oikea jousipakka 35R kannakkeeseen 4R ja 

kiinnitä ruuvilla S11 (1.35aa,ab). 

Asenna keskikannatin 37 S8+S9 (1.35b,da,db) Oviin, 
joiden max. leveys 3529 mm käytetään yksi 
keskikannatin 37(a>120mm). Leveämpiin kuin 3530 
mm oviin käytetään kahta keskikannatinta 37. Tarkista 
että jousipakka pyörii moitteettomasti. Vasemman 
jousipakan 35L päähän laitetaan jatkokappale 38 ja 
jousipakka nostetaan kannattimille samalla tavalla kuin 
35R. Siirrä jatkokappale 38 jatkon kohdalle ja kiristä 
ruuvit käsin (1.35c). 

 

Ovilamellien asennus (1.40)(1.45)(1.50)(1.55) 
( 13 ) Pohjalamellin 44(B) asennus 

( 13a ) Kumitiiviste 47 työnnetään profiiliin ja 
päätykumit 45R/45L laitetaan paikoilleen. Leikkaa 
varovasti suojakelmu toisesta päästä ja poista se 
(1.40ba,bb). Kiinnitä kahva 49 ruuveilla S10 
(1.40d). 

( 13b ) Kiinnitä sarana 48 lamellin oikealle ja 
vasemmalle puolelle ruuveilla S10(1.40c) 

( 13c ) Ovilamellien logo (1.40e) 

( 13d ) Aseta pohjalamelli 44 karmin 1R/1L väliin, 
varmista ettei se pääse kaatumaan. Laita 
pyörästö 56 pidikkeisiin 61 ja sitten pystykarmiin 
ja kiinnitä saranoihin 48R/48L ruuveilla S5+S12 
(1.45a) 

( 13e ) Irroita vaijerin pää jousipakasta 35R/35L ja vedä se 

saranoiden 48R/48L taakse (1.45b) 

( 13f ) Laita pyörästöt 56 pyöräpidikkeisiin 61 ja 
kiinnitä vaijerikiinnikkeisiin 57R/57L ruuveilla 
S5+S12.Lukitse vaijerisilmukka muoviholkilla 59 
ja sokalla 60 (1.45c) ja kiinnitä pohjalamelliin 
ruuveilla S10 (1.45d,e). 

 

( 14 ) Lukkolamellin asennus 67(S) 
( 14a ) Aseta lukkolamelli 67 karmin 1R/1L väliin, 

varmista ettei se pääse putoamaan. Kiinnitä 
saranat 48R/48L lamellin 67 oikealle ja 
vasemmalle puolelle ruuveilla S10. Laita pyörästö 
56 pidikkeisiin 61 ja sitten pystykarmiin ja kiinnitä 
saranoihin 48R/48L ruuveilla S5+S12 (1.50 
a).Kiinnitä saranat 48R/48L ja keskisarana 68 
ruuveilla S10 keskelle ja molemmille sivuille 
pohja- ja lukkolamelliin. 

( 14b ) Asenna lukko lamelliin kuva (1.50c). 
Peitelevy+lukkorunko (+ täydennyspala iso 
34:ään) + ulkopuolinen kahva+sisäpuolinen 
kahva (69-78). Laita ulkopuolinen kahva teksti 
ylöspäin lukkorungon läpi ja kiinnitä sisäpuolelta 
sisäpuoliseen kahvaan. HUOM! Lukitustangon 
kiinnike tulee olla ylös oikealla. 

Ovet ilman ovikoneistoa 
( 14c ) Ruuvaa salpa S10:llä lukko-osaan (1.50 db). 

( 14d ) Pidä salpatankoa 80 salpaa 79 ja kiertovartta 

vasten ja lyhennä tarvittaessa oikean pituiseksi 

metallisahalla tai sivuleikkurilla (1.50da). 

( 14e ) Ripusta salpatanko 80 kiertovarteen ja 
salpaan 79 ja ruuvaa salpatanko 80 ja salpa 
S14:lla (1.50 db) 

 

( 15 ) Keskilamellin asennus 86(M) 
Asenna keskilamelli 86 karmeihin 1R/1L samalla 
tavalla kuin lattia- ja lukkolamelli käyttäen S10 + S5 + 
S12 + 48R/48L + 56 + 61 + 68. 

( 16 ) Ylälamellin asennus 87(K) 
( 16a ) Ruuvaa ylempi pyöräyksikkö 90 ylempään 

pyöräpidikkeeseen 88R/L (1.55aa). 
( 16b ) Sille puolelle johon tulee Novoport avaaja 

sinun on irrotettava erillinen rengas 
yläpyörästöstä. Ota pyörästö vasempaan käteen 
ja pidä pihdeillä, käännä oikealle ja irrota rengas 
(1.55ab). 

( 16c ) Aseta ylälamelli 87 kulmakiskoihin 1R/1L, 
varmista kaatumiselta ja ruuvaa oikealle ja 
vasemmalle ylälamelliin 87 ylempi pyöräyksikkö 

90R/L ylempien pyöränpidikkeiden  88R/L kanssa 
ruuveilla S10. Ruuvaa saranat sivulla ja 
keskisaranat 68 ruuveilla S10 ylä- ja 
keskilamelliin (1.50b). 

( 17 ) Pyörästöjen säädöt: 
( 17a ) Kiristä kaikki pyörästöt lamelleista poispäin 

niin että ovilevy tiivistää kohti karmia. Lamellien ja 
karmin harmaan segmentin väli n.1 mm. 
Pyörästöjen tulee liikkua käsin (1.55b)  

Ylempien pyörästöjen säädöt: 
( 17b ) Käsikäyttöisen oven ja Novoport avaajan 

kanssa yläpyörästöjen keskikohdat tulee olla max 
5 mm pystykiskojen sisässä (1.55ca) 

( 17c ) Avausautomatiikalla varustetussa ovessa 
tulee pyörien olla yläkulmassa (1.55cb). 

( 18 ) Jousimekanismin kiristys (säätö)(1.60) 
( 18a ) Kierrä jousitanko käsin niin että vaijeri 

iristyy.Varmista että vaijeri istuu kunnolla.Kiristä 
ruuvit S11 (1.60a). Vasemman ja oikean 
jousipakan pituudet voivat vaihdella, vaijerit 
vastaavasti. 

( 18b ) Nostojousen kiristäminen: Käytä sopivaa 
suojavarustusta kun kiristät tai säädät jousia. 
Jousien kiristyskierrokset on merkitty 
tuotekilpeen. Kiristä jousi 35R molemmilla 
kiristysraudoilla 92 nuolen osoittamaan suuntaan. 
Jouset kiristetään aina alhaalta ylöspäin (1.60b). 
Jousien pidätinruuvit S11 kiristetään kunnolla. 
Samalla tavalla kiristetään jousi 35L.  

Molemmat jouset tulee kiristää yhtä paljon. 
Jousien kiristyskierrokset näkyy jousien 
pystyraidoituksella (1.60). Kierrosmäärät näkyvät 
oven tyyppikilvessä. Tarkista oven vaakakäynti, 
ellei ole täysin vaakasuorassa löysää ruuvit jatko-
kappaleessa 38 ja suorista ovi (1.60d). Kiristä 
tämän jälkeen ruuvit S11. 
Kun jouset on kiristetty, vedä jousisokka 97 pois 
ja jousen turvamekanismi vapautuu lukituksesta 
(1.60ea,eb). Tämä turvamekanismi estää oven 
putoamisen mahdollisessa jousen 
katkeamistapauksessa. Säästä sokka, jos joskus 
myöhem-min joudut vaihtamaan jousia. 
TÄRKEÄÄ ! Kun ovi on kiinni tulee vaijeria olla 
vähintään 2 kierrosta vaijerikelalla. 
 

( 19 ) Käsikäyttöisen oven lukon vastaraudan 93 
asennus (1.65)(1.70) 
 



 

FIN 

Pida asennus-, käyttö- ja huolto-ohje tallessa koko oven käyttöajan! 

- 37 - 

( 19a ) Sulje ovi sisäpuolelta ja pidättele 
ruuvipuristimella. Aseta vastarauta 93R 
lukkotelkeen 79 ja asenna sopivaan kohtaan 
karmissa 1R ruuveilla S6+S12 (1.65aa,ab,ac) 

( 19b ) Avaa ja sulje ovi useita kertoja jotta voit 
testata toiminnan. Kun suljet oven lukkoteljen 79 
tulee tarttua vastarautaan 93R. Säädä 
tarvittaessa. Asenna 94 turva rauta vastarautaan 
93R ruuveilla S6 ja S12 (1.65ad) 

( 19c ) Kiinnitä kannakkeet 95 karmiin 1R ja aseta 
kiristysraudat 92 niihin (1.65ba) 

( 19d ) Kiinnitä vetonaru 96:n kannake 91 alimpaan 
lamelliin ruuvilla S10. Käsikäyttöisen oven 
vetonaru 96 laitetaan 57R ja 18 kiinnikkeeseen 
(1.70a,b). 

( 19e ) Avaa ovi ja merkitse yläpyörästöt 90 / 105R/L 
paikat. Sulje ovi ja laita 89 + S7 paikoilleen ja 
kiristä. Taaimman ja alimman pisteen väli tulisi 
olla tasan (1.70 c). 

Ovenavaajalla älä käytä vetonarua!! 
 
 

Asennuksen tarkastus 
Nosto-oven toiminnan kannalta, kestävyyden ja kevyen 
käytön kannalta on tärkeää että kaikki osat on asennettu 
oikein. Jos tästä huolimatta ovi ei toimi moittettomasti 
tulee tarkastaa seuraavat kohdat: 

( 20 ) Ovatko karmikiskot, vaakaliukukiskot ja yhdysprofiilit 
sekä vaaka- että pystysuorassa ja täsmäävätkö 
ristimitat ja että kiinnitykset ovat kunnolliset (1.15) 

( 21 ) Ovatko kaikki ruuvit ja mutterit kiristetty? 

( 22 ) Ovatko vaakaliukukiskojen kannatinraudat asennettu? 
(1.30) 

( 23 ) Ovatko kaaret karmi-ja vaakaliukukiskojen välissä 
oikein asennettu? 

( 24 ) Ovatko nostojouset yhtä kiireellä? Testaa niin että 
jätät oven puoliksi auki, tällöin ovi ei saa itsekseen 
liikkua. 
( 24a ) Jos ovi liikkuu selvästi alaspäin niin jousia on 

kiristettävä 
( 24b ) Jos ovi liikkuu selvästi ylöspäin niin jousia on 

löysättävä 

( 25 ) Onko vaijerit kunnollisesti vaijerikelan päällä? Jääkö 
vähintään kaksi kierrosta vaijeri kelalle? 

( 26 ) Onko jousimekanismin keskikappale asennettu niin 
että akseli pyörii kevyesti? (1.35b) 

( 27 ) Pyörästöt: Kun ovi on kiinni voidaanko kaikkia pyöriä 
pyörittää käsin? (1.55b) 

( 28 ) Ovatko ylimmät pyörästöt oikeassa asennossa? 

( 29 ) Tulevatko pyörästöjen akselit yhtä paljon ulos 
pitimistä? 

( 30 ) Avaajalla onko lukitusmekanismi irroitettu?(1.50db). 
 

Ohjeita nosto-oven irrottamisessa, mallit iso34-4 / 

iso45-4 ( koskee sekä normaali etujousi=VL ja 

takajousimekanismi=HL) Irrottamisen tulee suorittaa 

asiohin perehtynyt henkilö Lue koko ohje huolellisesti 

ennen irrottamista 
Irrottamiseen tarvitset seuraavat työkalut:Porakone, 
kiintoavaimet 7,10, 13 mm, ristipää ruuvimeisseli, ja 
mahd. vasara ja taltta. 

( 31 ) Jousien löysääminen 

Huom! Jousien löysäämisessä käytä sopivaa 

suojavarustusta ja erityinen varovaisuus tulee 

noudattaa. 
Ovi suljetaan. Jousien kiristysraudat laitetaan 
paikoilleen ja pidetään kireällä, ruuvit löysätään 
varovasti. Jousiakseli 35R/L löysätään molemmilla 
raudoilla alaspäin. 

( 32 ) Vaijeri ja jousimekanismi irroitetaan 

( 33 ) Vaakaliukukiskot tuetaan 

( 34 ) Irroita 89 kaaret 

( 35 ) Vaakaliukukiskojen kiinnitykset kattoon ja seiniin 
irroitetaan 

( 36 ) Vaakaliukiskot irroitetaan pystykarmista 

( 37 ) Kannatinraudat irrioitetaan 

( 38 ) Vaakaliukukiskot irroitetaan yhdysprofiilista 

( 39 ) Lamelleittain ylhäältäpäin irroitetaan pyörästöt ja 
saranat ja lamellit nostetaan pois. 

( 40 ) Karmit tuetaan. Seinä ja mahd. lattiakiinnitykset 
irrotetaan ja karmi nostetaan lattialle ja osat irroitetaan 
päinvastaisessa järjestyksessä. 
 

Käyttö- ja hoitoohjeet nosto-ovelle. ( Koskee sekä 

normaali etujousi = VL ja takajousimekanism = 

HL) 
Valmistajan takuu ja vastuu lakkaa jos ovea käytetään 
virheellisesti tai jos on käytetty vieraita osia tai tehty 
muutoksia oveen.Tämä ovi on tarkoitettu yksityis käyttöön. 
Julkisessa tai yleisessa käytössä tulee huomioida 
kansallisia normeja. 
 

Käyttö: 
Tämän oven mekaaninen toiminta on suunniteltu niin että 
vaara sen käytössä, puristuksen, viiltojen kuin muun 
vahingottamisen osalta on minimoitu. 
Turvallisessakäytössä tulee huomioda seuraavaa: 

· kun ovea käytetään, varmistu, ettei henkilöitä, eikä 
esineitä ole oven toimintaalueella. 

· Ovea saa käyttää käsikäyttöisenä vain sisä- ja 
ulkopuolisesta kahvasta tai vetonarusta. Tällöin ei saa 
koskea muihin oven liikkuviin osiin. 

· Lukkotoiminta: 
- käännettäessä avainta täysi kierros ovi voidaan 

avata ja sulkea ilman avainta 
- käännettäessä 3/4 ovi voidaan lukita ja avata 

avaimella 
- sisäpuolelta voidaan avata ja sulkea 

lukitusnapista. 

· Ovea käyttäessä tulee huolehtia että oviaukossa ei ole 
henkilöitä tai esineitä 

· Ovea avatessa tulee ovea työntää täysin yläasentoon 
ja varmistaa pysyvyys. Jousien kireys tulee olla 
tarpeeksi. 

Huom! Jousien kiristäminen saa suorittaa vain 

asioihin perehtynyt henkilö. 
· Ovea saa käyttää vain kuin olosuhteet ovat -30*C ja 

+40 *C välillä 

· Suljettaessa ovi tulee varmistua että lukkotelki on 
lukitus asennossa 

· Jos ovi varustetaan automaattisella avaajalla, huomio 
seuraavat seikat: 

· Oviyhdistelmä vastaa kaikkia EU-suosituksia ( kone-, 
matalajännite ja EMC direktiivit) sekä kaikkia 
kansallisia ja kansainvälisia normeja ja suosituksia 

· tulee olla varustettu valmistajan kiinnittämällä tarralla, 
jossa on tyyppikilpi ja CE-tunniste asianmukaisine 
tietoineen laitteen tehosta 
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· Asianmukainen asennusohje tulee säilyttää koko oven 
käyttöiän ajan 

· Lukon vastarauta ja lukonvarsi on irroitettu 

Tärkeätä on irroittaa vetonaru!! 

Oven säädöt saa tehdä vain henkilö joka on 

perehtynyt asioihin. 

 

Hoitoohjeet 

Seuraavat kohdat tulee tarkistaa asennuksen jälkeen 

ja 6 kk:n välein: 
· Asennuksen jälkeen ja n. 5000 käyttökerran jälkeen 

tulee pyörästöakselit voidella ja vaakaliukukiskot 
puhdistetaan 

· Lukkosylinterit ja osat voidellaan silikoonispraylla 

· Huolehdi tarpeellisesta ilmanvaihdosta 

· Suojaa ovi voimakkaita aineita vastaan kuten: 
happoja, lipeä, maantiesuolaa. Puhdistuksessa 
käytetään vain mietoja pesuaineita 

· Teräspeltilamellit on tehtaalla pulverimaalattu 
polyesterilakalla. Kovissa ilmastoolosuhteissa tulee 
ovilamellit maalata viimeistään 3 kk asennuksen 
jälkeen. 

· Suosittelemme puhdistamaan oven säännöllisesti 
pehmeällä, kostealla kankaalla. Tarvittaessa voi 
käyttää mietoa pesuainetta tai kädenlämpöistä 
saippuavettä. Vältä kiilloitusaineiden, hankaavien 
aineiden sekä orgaanisten liuottimien ja pesuaineiden 
käyttöä. Pölyn aiheuttamien naarmujen välttämiseksi 
tulisi oven lamellit ja ikkunat huuhdella vedellä erittäin 
hyvin ennen pesemistä. 

 

Asiohin perehtyneen henkilön tarkistukset: 
· Ovi tarkistetaan asennusohjeen mukaisesti 

· Kiristä kaikki ruuvit ja mutterit 

· Tarkista jouset, vaijerit ja muut kuluvat osat ja vaihda 
ne tarvittaessa uusiin alkuperäisosiin 

· Tarkista että jousien kireys on oikea. Tarvittaessa 
säädä 

· Korvaa jouset ja vaijerit uusilla noin 25.000 avauksen 
ja sulkemisen jälkeen 

Mikäli käytät ovea: 
 0 - 5 kertaa päivässä joka 14. vuosi 
 6 - 10 kertaa päivässä joka 7. vuosi 
 11 - 20 kertaa päivässä joka 3,5 vuosi 

 

Jousien katkeaminen: ( 3.05) 
1. Ovi työnnetään varovasti täysin auki ( tällöin kuuluu 

äänekästä lukituspyörän hammastusta joka estää oven 
putoamista alaspäin9 (3.10b) 

2. Ovi tuetaan yläasentoon ruuvipuristimilla (3.10ca) 
3. Lukitussalpa 1 painetaan nuolen suuntaan ja jousen 

kiinnityspää 2 käännetään nuolen suuntaan niin että 
lukitussalpa vapauttaa lukituspyörän (3.cb) 

4. Jousenkiristyspää ja sokka 97 kiinnitetään (3.10cc) 
5. Ovi päästetään varovasti alas(3.10d) 
6. Katkeamaton jousi vapautetaan varovasti 

jännityksestä.Työskenneltäessä jousien kanssa tulee 

käyttää sopivaa suojavarustusta. 
7. Jouset 35R/35L uusitaan kokonaan (3.10e) (katso 

asennusohjeet) ja jouset kiristetään ohjeen mukaan 
8. Ovi tarkistetaan muilta osin, mikäli on vauriotuneita osia ne 

vaihdetaan. 

 
 

Nosto-ovien 5 tai 10 vuoden takuu 

 
Myynti- ja toimitusehtoihimme sisältyvien vastuiden lisäksiannamme 
edellä mainituille nosto-oville takuun 10 vuodeksi tai50 000 nostoon 
saakka. 
 

Kulutusosille annamme ovea tavanomaisissa olosuhteissa 
käytettäessä takuun 5 vuodeksi tai 25 000 nostoon saakka. 
Kulutusosia ovat lukot, saranat, jouset, laakerit, seuraajarullat, 
vaijerikelat ja edellä mainittujen tarvikkeet. 
 
Annamme 10 vuoden takuun sisäpuolelta ulospäin suuntautuvan 
puhkiruostumisen varalle sekä vaahtoeristeen irtoamisen varalle; 
irtoaminen teräksestä sekä lattia-, väli-, sivu- ja karmitiivisteistä. 
 
Vetojousiovien jousipaketti ja vaijerit on vaihdettava n. 25 000 
noston jälkeen, vääntöjousiovien vääntöjousiakseli 35R/35L on 
vaihdettava kokonaan (ks. asennusohje). 
 
Jos em. kokonaisuutta tai joitakin sen osia ei todistettavasti voi 
käyttää tai käytettävyys on huomattavasti heikentynyt materiaali- tai 
valmistusvirheen vuoksi, valintamme mukaan joko korjaamme nämä 
tai toimitamme tilalle uudet. 
 
Emme vastaa oven virheellisestä asentamisesta, käyttöönotosta tai 
käytöstä aiheutuneista vahingoista emmekä huolto-ohjelmaan 
sisältyvien huoltojen laiminlyönnistä tai omavaltaisista muutoksista 
aiheutuneista vahingoista. Muutoksia, lisäasennuksia, huoltoja ja 
korjauksia tehtäessä on käytettävä alkuperäisiä varaosia ja 
lisätarvikkeita. Emme vastaa kuljetuksen aikaisesta emmekä 
kovakouraisesta käsittelystä tai vieraan esineen aiheuttamasta 
vahingosta emmekä luonnollisen kulumisen seurauksena 
syntyneestä tai erityisen rasittavan ilmaston aiheuttamasta 
vahingosta. 
 
Takuu raukeaa, jos asennus- ja käyttöohjeita ei ole noudatettu. 
 
Emme vastaa omavaltaisten muutosten emmekä rakenneosien 
korjausten aiheuttamista vahingoista. Emme vastaa vahingosta, 
joka aiheutuu lisäeristeen aiheuttamasta oven painon lisäyksestä; 
vääntöjousi ei voi tasata lisäpainoa. 
 
Annamme kaikkiin sisämaahan asennettuihin oviin pintakäsittelyä 
koskevan takuun, joka kattaa alkuperäisen värin tai kalvon 
pysymisen, korroosiosuojauksen ja valonkeston. Takuu ei koske 
ajan myötä ilmaantuvia pieniä värimuutoksia. Rannikolle ja 
vastaaviin olosuhteisiin asennetut ovet ja lamellit ovat alttiina erittäin 
rasittaville sään vaikutuksille. Nämä ovet tarvitsevat lisäsuojauksen. 
Takuu ei koske mitään tuotteen vahingoittumisen seurauksena 
syntyneitä vikoja. Sellaisia ovat esim. kuluminen, mekaaniset tai 
ilkivallan aiheuttamat vahingot, likaantuminen ja virheellinen 
puhdistaminen. 
 
Pohjamaalattujen ovien viimeistely tulee tehdä asennuspaikalla 
kolmen kuukauden kuluessa toimituspäivästä. Pohjamaalattujen 
ovien pienet pintavirheet, kevyt ruostuminen, pölykerrostumat tai 
pintanaarmut eivät ole reklamaatioperuste, koska tällaisiä virheitä ei 
voi enää havaita pinnan hionnan ja viimeistelykäsittelyn jälkeen. 
 
Noin 3 m tai sitä leveämpiin oviin suora auringonvalo saattaa 
aiheuttaa vääntymiä ja vaikuttaa oven toimintaan, jos lamellien 
maalin tai kalvon sävy on tumma. 
 
Pidätämme oikeuden tuotteidemme teknisiin muutoksiin tuotannon 
muutosten, värin tai materiaalin vaihtamisen tai valmistustavan 
muuttamisen seurauksena, jolloin ovien ulkonäkö saattaa muuttua. 
Asiakkaalla on tällöin oikeus takuuehtojen puitteissa teknisesti 
vastaavan tasoiseen tuotteeseen. 
 
Virheistä tulee ilmoittaa meille viipymättä kirjallisesti. Reklamaatiota 
koskevat osat on pyydettäessä lähetettävä meille. Emme korvaa 
purkamisesta ja asentamisesta aiheutuvia kustannuksia emmekä 
tuotteen kuljetus- ja siirtokuluja. Jos tuotteen tarkastaminen osoittaa 
reklamaation aiheettomaksi, pidätämme oikeuden veloittaa 
mahdolliset meille aiheutuneet kustannukset. 
 
Takuu on voimassa vain, kun tuote on maksettu asianmukaisesti. 
Takuuaika alkaa tuotteen toimituksesta. 
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