
Jos ovilevy on irrotettava – nosta ovi pois saranoiltaan:
Erillisellä kulkuovella varustettu taiteoviyksikkö – aloita käyntiovesta:

1. Irrota ylimmän saranan muovisuojus.
2. Poista sokka.
3. Taita koko ovi ulospäin.
4. Nosta ovi irti alimmasta saranasta.
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Taiteovien asennusohje
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Ovemme on varustettu Kartro-Adjufix-holkeilla 
helpottamaan ovien ja ikkunoiden asennusta. SIS-
hyväksyttyjen Kartro-Adjufix-holkkien avulla ovien 
ja ikkunoiden asennus sujuu ilman kiiloja, ja niitä voi 
tarvittaessa säätää jälkikäteen. Esiasennetut holkit ovat 
säädettäviä. Asennusholkkia varten toimitetaan myös 
puuruuvi 50 mm tai 65 mm. Käytä Torx-kärkeä T30.
Huomaa, että taiteovi tulee kiinnittää vahvaan 
pystyrunkoon, ja tällöin karmin yläkappale täytyy 
kiinnittää ja kiristää riittävästi. Karmin keskeltä n. 2 mm 
korkeammalle.
Vaahtoa ei saa käyttää tiivistykseen/tilkitsemiseen.
Käytä mineraalivillanauhaa. Oven ylävuorilautaa ei saa 
naulata taiteoven yläkarmiin mahdollisen jälkikäteen 
tehtävän säädön takia. Tämä koskee molemmilla 
puolilla olevia vuorilautoja.
Aloita tarkistamalla, että oviaukko on oikea. Oviaukon 
tulee olla 15 – 25 mm suurempi kuin taiteoven karmin 
ulkomitat. Tarkista tämän jälkeen, että taiteoven kynnys 

on vaakasuorassa. Vesivaa’alla tarkistetaan, että oikean 
ja vasemman karmin ulkosivu on pystysuorassa. 
Säädetään esiasennetuilla Adjufix-holkeilla ja niihin 
kuuluvilla ruuveilla. Tarkistetaan myös, ettei karmi 
kallistu sisään- eikä ulospäin.
Käytettävä ruuvityyppi määräytyy seinämateriaalin 
mukaan. Tiili-, kevytbetoni- tai betoniseinään on 
porattava ja asennettava tulppa (proppu). Mikäli 
seinämateriaali on 
puuta, käytetään mukana 
toimitettuja T30-kärkeen 
sopivia 50 mm:n tai 65 
mm:n puuruuveja taiteoven 
karmia asennettaessa.

Karmin asennus taiteoviin.
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Ilman kulkuovea oleva taiteoviyksikkö – aloita ovesta, jota ei ole kiinnitetty karmiin:

1. Irrota kolmen saranan muovisuojukset.
2. Poista sokat kolmesta saranasta (kaikkia kolmea on säädettävä).
3. Nosta ovi irti alimmasta saranasta.

HUOM! Tämä ohje koskee 
sekä oven ulko- että sisä-
puolella olevia saranoita.

Seuraavan oven irrotus:

1. Irrota ylimmät johdepyörät – pidä 5 mm:n kuusiokoloavaimella vastaan ja irrota ylin mutteri 17 mm:n 
kiintoavaimella.

2. Ota johdepyörän hela pois tieltä.
Mikäli taiteoviyksikössä on useita ovia, samat vaiheet tehdään kaikille.
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Ovilevyn säätö sivusuunnassa:

1. Kaikki kolme saranaa voivat tarvita säätöä.
2. Irrota muovisuojukset ruuvitaltalla.
3. Löysää kahta ruuvia T25-kärjellä.
4. Säädä saranaa sivulla olevasta ruuvista. Kierrä ruuvia myötäpäivään 
 (oikealle), jolloin ovien väli kasvaa. Kierrä ruuvia vastapäivään 
 (vasemmalle), jolloin väli pienenee. Käytä 4 mm:n kuusiokoloavainta. 
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Karmissa olevan ovilevyn säätö
Säätö korkeussuunnassa:

1. Aloita ylimmästä saranasta. Poista muovisuojus ruuvitaltalla.
2. Löysää ylintä mutteria 17 mm:n kiintoavaimella ja säädä 5 mm:n kuusiokoloavaimella.
 Vasemmalle kierrettäessä ovilevy kohoaa ja oikealle kierrettäessä ovilevy laskee.

Karmin sivulla olevan ovilevyn lasku tai nosto:

1. Irrota alasaranassa oleva muovisuojus ruuvitaltalla.
2. Irrota muovitulppa saranasta ruuvitaltalla.
3. Ovilevy nousee kierrettäessä ruuvia myötäpäivään 4 mm:n kuusio-

koloavaimella. Jos ovilevyä on laskettava, kierrä ruuvia vastapäivään.
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Karmissa kiinni olevan ovilevyn säätö sivusuunnassa (ovikarmin suuntaiseksi):

1. Ylin sarana: käytä 4 mm:n kuusiokoloavainta ruuviin, joka on saranassa ylimpänä aukko karmia kohti.
2. Alin sarana: käytä 4 mm:n kuusiokoloavainta.
3. Kierrä ruuveja myötäpäivään (oikealle), jolloin ovilevy loittonee ovikarmista.
4. Kierrä ruuveja vastapäivään (vasemmalle), jolloin ovilevy lähenee ovikarmia.

1 2



4

Ovilevyn säätö karmia kohti tai siitä poispäin:

1. Sekä ylempi että alempi sarana voi tarvita säätöä.
2. Löysää saranan päällä oleva ruuvi 14 mm:n kiintoavaimella. Kun sarana on löysällä, säädä ovilevyä 

karmia kohti tai siitä poispäin.
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Rivallisen oven säätö karmia kohti tai siitä poispäin:

Rivallisissa ovissa on lukittava tankosuljin, jota voidaan säätää.

1. Kierrä 4 mm:n kuusiokoloavaimella tappia myötäpäivään (oikealle), jolloin ovi kiristyy tiukemmin kar-
mia vasten.

2. Kierrä tappia vastapäivään (vasemmalle), jolloin kiristys karmia vasten pienenee.
3. Tee sama 11 mm:n kiintoavaimella lukituksille, jotka sijaitsevat oven ylä- ja alakulmissa.
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Ovilevyn säätö tiukemmin karmia vasten:

1. Ylimmässä ja alimmassa saranassa on soikea ruuvi 
n. 10 cm saranasta, ja sillä ovilevyä säädetään 
ovikarmia kohti tai siitä poispäin. Käytä 4 mm:n 
kuusiokoloavainta. Ruuvi on hieman jäykkä ja 
sitä voi kiertää vain neljänneskierros kumpaankin 
suuntaan.
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