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KABINETTI
liukuovet
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  Sulkeutumissuunta

Vakiopaikka 75 mm (Profiilit 400 ja 410 175 mm)
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 Sulkeutumissuunta

 
 

 

 Sulketumissuunta

 
 

ENNEN
 liukuoven asennusta 

paikoilleen muista virittää 
mekanismi

i

1. Hidastimen paikka ovessa. (tämä on vasemman oven mitoitus, oikea ovi tehdään peilikuvana)

2. Hidastimen asennus. (tämä on vasemman oven mitoitus, oikea ovi tehdään peilikuvana)

3. HUOMIO ! Ennen liukuoven asentamista paikoilleen viritä mekanismi.
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4_ Säädä liukuovi ennen hidastimien asennusta

Huomio: Säädä liukuovi 
ennen kuin asennat hidastimen 

x

5_ Katkaisumitoitus.

Tapin pituus = X - 15mm 

Lyhennä tappin pituutta rautasahalla tarvittaessa.
(Siisti sahauspinta ja reunat).

PL

X min = 25mm

6_ Tapin asennussuunta oven sulkeutumissuunnan mukaan.

Huomioi tappikappaleen 
suunta hidastimen
mukaan.

 Seinä

Asennussuunta

 Sulkeutumissuunta

pohjalevy 

päätylevy

ruuvi päätylevylle  
 

poista

 

          A       B
27  -  30  mm   8 mm
31  -  32  mm   9 mm
33  -  37  mm  10 mm

A B

2 mm 
3x

90°

250 mm (400/410 350 mm)

75  mm (400/410 175 mm) 

  

  

 Päätylevyn asento

4. Säädä liukuovet paikoilleen ennen hidastimien ohjainten asennusta.

5. Ohjainten korkeuden mitoitus. Lyhennä pohjalevy esimerkiksi rautasahalla oikeaan mittaan.

6. Ohjainten paikan mitoitus kiskoon.
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2mm

7_ Tapin paikan mitoitus

Asennusmitta          355mm
Profiilit 400 ja 410   455mm

10 x

Funktionstest

9_Testaa toimintoa 10 kertaa. 

Toiminnan testaus 

2mm

90°

8 _ Työnnä tappi yläkiskoon ja käännä paikoilleen. Kiristä ruuvit.

Virhe/Ongelma Ratkaisu

Hidastin ei jarruta Viritä mekanismi (kts. sivu 2. kuva 3.)

Ovi ei sulkeudu oikein ja suljettaessa kuuluu hankaava ääni Tarkista tapin pituus (kts. sivu 3. kuva 5.)

Ovi hidastaa liian aikaisin tai liian myöhään Muuta tapin paikkaa kiskossa (kts. sivu 4. kuva 7.)

Äänet kun ovi sulkeutuu tai se avataan Tarkista että kiskossa oleva tappi on oikeassa kulmassa (kts. sivu 4. kuva 8.)

Tarkista että tapin lukitusruuvit eivät ole liian tiukassa  (kts. sivu 4. kuva 8.)

Säädä oven korkeutta alaspäin jotta tapin ja hidastimen välinen etäisyys kasvaa 
(kts. liukuovien asennusohje)

2 mm 
3x

90°

250 mm (400/410 350 mm)

75  mm (400/410 175 mm) 

  

  

 Päätylevyn asento

7. Asenna ohjain yläkiskoon. Nuoli osoittaa sulkeutu-
missuuntaan.

8. Ruuvaa ohjaimen päätylevy paikoilleen. Huomioi 
oikea asento.

9. Testaa toimintoa 10 kertaa.


