Ytterdörrar
Nödvändiga verktyg för montering:
Vattenpass
Skruvmejsel
Hammare
Insexnycklar 6mm, 4mm, 2,5mm , 5mm
Kilar
Skruvar
Isoleringsmaterial
Uppsättningen består av:
Karm med dörrblad och tröskel
Lås och gångjärn
Täckplugg
Monterings- och bruksanvisning
OBS! INNAN DU MONTERAR OBS!
FÖRE MONTERING: KONTROLLERA EMBALLAGET, DÖRRBLAD
OCH KARM ATT INGET ÄR SKADAT.
Eventuella fraktskador anmäles av mottagaren/köparen direkt till
fraktbolag/chaufför, och skall noteras på fraktsedeln.
FÖRE MONTERING SKALL FABRIKSSKADOR EL PRODUKTFEL,
ANMÄLAS TILL KÖPARENS
ÅTERFÖRSÄLJAREN/FÖRSÄLJNINGSSTÄLLET SENAST INOM 8
DAGAR FRÅN MOTTAGANDET.
När emballaget brutits skall dörren kontrolleras att den är av rätt
modell, har rätt mått, rätt hängning, låsutrustning, färg, ev glas samt
övrig beställd utrustning.
ANMÄRKNINGAR GÄLLANDE SYNLIGA FEL GODKÄNNES EJ
OM VARAN BLIVIT MONTERAD UTAN BESIKTNING.
Montering
1. Mät dörröppningen, kontrollera att monteringsöppningen är i våg
och hörnen vinkelräta. Monteringsöppningen bör vara 10-50 mm
större än dörrkarmens yttre mått. Justera dörröppningen vid
behov.
2. Börja monteringen genom att avlägsna dörren från dörrkarmen.
3. Lyft dörrkarmen i öppningen och fixera med kilar. Sätt kilarna nära
justerskruvarna (pos.1). Dörren är tänkt att monteras på ett färdigt
lagt golv. Om golvet inte är i våg eller om det krävs mer än 17mm
mellan dörren och golvet bör kilarna också monteras under
tröskeln och/eller dörrkarmens vertikala sida.
4. Använd vattenpass för att kontrollera att dörrkarmen är i våg (pos
2) och att hörnen är vinkelräta (pos 3). Justera med kilar vid
behov.
5. Märk ut infästningspunkterna på väggen. Ta bort karmen och borra
hål för justerskruvarna. Sätt bultarna i de borrade hålen. Om det
gäller träkonstruktioner, hoppa över märkningen och borrningen.
6. Om du valde att märka ut, upprepa steg 4 och 5.
7. Skruva stadigt fast karmen med gångjärn i väggen (pos 4),
kontrollera innan att karmen är i våg. Detta kan kontrolleras med
en lång, rak taksparre eller ett långt vattenpass.
8. Montera dörren på gångjärnen som finns på karmen och
kontrollera med dörr och vattenpass att den motsatta karmen är
avvägd mot väggen (pos 5). Justera karmen med kilar och skruvar
vid behov. Då karmen monterats exakt och dörren kan stängas
och öppnas utan problem, fixera den motsatta karmen så stadigt
som möjligt i väggen (pos 6).
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9. Kontrollera att mellanrummet (2 ± 1 mm) mellan dörr och karm är
lika runtom hela dörren. Dra åt skruvarna eller slå in kilarna mera
vid behov.
10. Justering av dörren med gångjärn:
Ritning A. Lossa skruven ”a” i topp motsols på alla gångjärn. Dra
åt skruven i botten på en av gångjärn tills önskad höjd på
dörrbladet erhållits. Därefter justera botten skruven ”a” på alla
gångjärn lika mycket. Dra åt lite skruvar i toppen ”a”.
Ritning B. Ta bort täckpluggen ”d” och lossa fixerings skruven ”e”.
Vrid justeringsskruven ”a” medsols tills önskad höjd på dörrbladet
erhållits. Därefter justera likadant alla gångjärn. Sätt tillbaka
täckplugg ”d” och dra åt fixerings skruv”e”.
Justering av mellanrummet mellan dörr och karm:
Lossa skruvarna ”b” på två nedersta gångjärn. Vrid skruvar ”c”
medsols tills önskad mellanrum erhållits. Dra åt skruvar. Upprepa
samma med översta gångjärn vid behov.
11. Montera plastpluggarna, inkluderade i paketet, i dörrkarmens
skruvhål (pos 7).
12. För att kunna stänga dörren tätare, justera låsblecket.
13. Täta springan mellan väggen och dörrkarmen med
isoleringsmaterial (stenull, glasull, skum). Följ tillverkarens
anvisningar då du använder skum. Vid behov bör karmen stödas
så att skummet inte deformerar den. Då du monterar stöden,
kontrollera att de inte skadar karmens yta. Använd antingen
wellpapp eller annat mjukare material som skydd. Täck springan
med en regel eller bearbeta dörrposten så den passar mot
karmen. Använd maskeringstejp för att skydda karmen och
plastfilm för att skydda dörren då dörrposten bearbetas. Stöd
springan under tröskeln med träklossar eller kilar (pos 8) för att
undvika att den böjs efter en längre tids användning. Skum eller
annat elastiskt material bör inte användas under en tröskel utan
stöd.
14. Montera nödvändiga övriga beslag: dörrhandtag, låsplattor, titthål
osv.

Användning och underhåll
Dörren är avsedd som ytterdörr.
Dörren måste monteras så att den inte kommer i direkt kontakt
med vatten och sol. Man kan undvika detta när dörren är monterad
antingen i väggindrag eller under skyddande tak.
Ytterdörrar i mörka kulörer bör installeras så att de är skyddade för
direkt solsken för att förhindra färgförändringar och eventuell skevhet.
Ytterdörrar får inte lagras i kalla och fuktiga rum. Produkten får inte
lagras direkt på underlag av jord eller betong, utan på ett starkt och
korrekt torrt underlag.
Det är inte tillåtet att ändra mått eller skära i produkten. Vänligen
kontakta tillverkarens representant vid behov.
Dörren bör skyddas med byggkartong eller film vid reparation för
att undvika skador på dörren.
Underhåll av ytterdörren
Kontrollera då och då att gångjärn, handtag och infästningarna är i
skick. Dra åt skruvarna eller byt ut slitna och skadade delar vid
behov. Smörj låset och gångjärnen vid behov. Använd specialolja
som inte smetar ned dörrens bearbetade yta.
För att dörren ska kunna öppnas och stängas utan problem, måste
dörrens gångjärn och/eller slutbläck justeras vid behov. Det måste
vara avstånd mellan dörrblad och karm.
Minst en gång om året måste man olja tätningslister med
silikonolja för att undvika att tätningslisten fryser igenom eller går
sönder. Tätningslisten kan också gå sönder om mellanrummet mellan
dörr och karm är för liten.
Använd vatten och en mjuk trasa då du rengör målade ytterdörrar.
Om dörren är mycket smutsig kan man tillsätta rengöringsmedel (t.ex:
handdiskmedel) i vattnet. Använd aldrig upplösande eller repande
rengöringsmedel.
Använd en mjuk trasa för att rengöra fanérbeklädda ytterdörrar.
Dörren bör oljas på nytt efter att man använt rengöringsmedel.
Ytterdörrar som är beklädda med teakfanér har behandlats med
teakolja på fabriken. Vi rekommenderar att du efter några månader,
senast inom det första året efter att dörren monterats, oljar dörren
och karmen (sidoposterna) på nytt. Använd ofärgad träolja som
lämpar sig för utomhusbruk. Därefter bör dörren oljas en gång per år
så att den bibehåller sitt vackra utseende. Träolja kan endast
appliceras på torra och rena ytor!
Använd fönsterputs då du rengör dörrens glasytor. Läs noggrant
innehållsförteckningen för rengöringsmedletför att försäkra dig om att
det inte skadar den målade träytan.
Tillåtna avvikelser
Enligt standard är det tillåtet att dörrens krökning är upp till 2 mm/1 m.
Dörrkarmens (dörrpostens) krökning kan vara upp till 1 mm/1 m på
bredden.
Kvaliteten på den målade ytan kontrolleras visuellt från ett avstånd på
1-2 m med inkommande ljus bakifrån.
Skillnaden mellan dörrens diagonaler kan uppgå till 2 m

