Saunaukse paigaldusjuhend
• Klaasukse paigaldamiseks on vaja kahte inimest.
• Klaas ei talu lööke kõvade esemete vastu.
• Löögist põranda või seina vastu võib klaas puruneda.
• Ärge kunagi asetage klaasi otse põrandale – enne tööde alustamist pange põrandale sobiv alus (nt puidutükid,
millele saate asetada klaasi). Pange sobivad vahetükid ka seina ja klaasi vahele.
Enne saunaukse paigaldamist kontrollige, kas uks on terve ja ilma defektideta. Defektide ilmnemisel palume võtta
ühendust toote edasimüüjaga.
Andrese Dekoori AS ei vastuta defektide eest, mille on tekitanud:
• toote paigaldusjuhiste ja kasutustingimuste täitmata jätmine;
• vääramatu jõud, õnnetus, kasutaja või kolmanda poole tahtlik või ettevaatamatu tegevus;
• klaasi purunemine või selle defektide avastamine pärast toote üleandmist kasutajale;
• defektid, mille põhjuseks on pakendisse sattunud võõrkehad, vedelikud, putukad või defektid, mis tulenevad
äärmuslike temperatuuride mõjust;
• toote intensiivsest kasutamisest tulenev tavapärane kulumine.
1. Avage pakend ja kontrollige, kas kõik komplekti kuuluvad detailid on pakendis kaasas. Komplekti kuuluvad
klaasuks, hinged (2 tk) ja nupp.
2. Enne paigaldustööde alustamist kontrollige, et ukse ava oleks nii vertikaal- kui ka horisontaalsuunas loodis ja õiges
mõõdus. Kontrollige, et ukseava kõik nurgad oleks 90° .
3. Paigaldage ukseklaas ukseavasse sobivasse kohta (joonis 1). Jälgige, et klaasil jääks lae suhtes 3–5 mm vahe.

(Joonis nr 1)
4. Pange klaasuks koos hingedega seina vastu. Kontrollige, kas uks on vertikaalselt loodis ja kinnitage hinged
kruvidega. Vajaduse korral märkige ära kinnituskohad, puurige augud, paigaldage neisse tüüblid ja kinnitage hinged
kruvide abil.
5. Uksehingede reguleerimiseks pange uks suletud asendisse ja fikseerige sobiv asend keerates kinni
sisekuuskantkruvid (joonis nr 2).

(Joonis nr 2)
6. Paigaldage uksenupp.
NB! Ukse hingede kruvisid tuleb kord kuus üle pingutada (vt juhendi punkti 5)

Saunaakna paigaldusjuhend
• Klaasakna paigaldamiseks on vaja kahte inimest.
• Klaas ei talu lööke kõvade esemete vastu.
• Löögist põranda või seina vastu võib klaas puruneda.
• Ärge kunagi asetage klaasi otse põrandale – enne tööde alustamist pange põrandale sobiv alus (nt puidutükid,
millele saate asetada klaasi). Pange sobivad vahetükid ka seina ja klaasi vahele.
Enne saunaakna paigaldamist kontrollige, et aken oleks terve ja sellel ei ole defekte. Defektide ilmnemisel palume
võtta ühendust toote edasimüüjaga.
Andrese Dekoori AS ei vastuta vigade eest, mille on tekitanud:
• toote paigaldusjuhiste ja kasutustingimuste täitmata jätmine;
• vääramatu jõud, õnnetus, kasutaja või kolmanda poole tahtlik või ettevaatamatu tegevus;
• klaasi purunemine või selle defektide avastamine pärast toote üleandmist kasutajale;
• defektid, mille põhjuseks on pakendisse sattunud võõrkehad, vedelikud, putukad või defektid, mis tulenevad
äärmuslike temperatuuride mõjust;
• toote intensiivsest kasutamisest tulenev tavapärane kulumine.
1. Avage pakend ja kontrollige, kas kõik komplekti kuuluvad detailid on pakendis kaasas. Komplekti kuuluvad
aknaklaas, U-liistud (3 tk), kinnituskruvid ja silikoon.
2. Enne paigaldustööde alustamist kontrollige, et aknaava oleks nii vertikaal- kui ka horisontaalsuunas loodis ja õiges
mõõdus. Kontrollige, et aknaava kõik nurgad oleks 90°.
3. Paigaldage akna ülemise ja alumise poole U-liistud ukseklaasiga samale joonele (joonis nr 1) ja märkige ära
kruvide kinnituskohad (joonis nr 2).

(Joonis nr 1)

(Joonis nr 2)

4. Kinnitage esmalt vertikaalne U-liist (joonis nr 3).

(Joonis nr 3)
5. Kinnitage ülemise ja alumise poole U-liist uksepoolsetest kinnitusaukudest (U-liistu keskel, vt joonised 4 ja 4.1).

(Joonis nr 4)

(Joonis nr 4.1)

6. Kontrollige, et kruvi pea ei jääks U-liistu põhjast kõrgemale (joonis nr 5).

(Joonis nr 5)
7. Pange U-liistudesse silikooni (paksus 1–2 mm, vt silikooni kasutusjuhendit).
8. Keerake ülemise ja alumise poole U-liist seina suhtes nurga alla, nii saate panna klaasi U-liistude vahele (joonis nr
6).

(Joonis nr 6)
9. Pange klaas ettevaatlikult U-liistude vahele (joonis nr 6.1). NB! Ärge lükake klaasi lõpuni. Jälgige, et ülemise ja
alumise poole U-liistu äärmised kruvi kinnitusaugud jääks avatuks (joonised 8 ja 8.1).

(Joonis nr 6.1)
10. Keerake U-liistud koos aknaklaasiga saunauksega samale joonele. Jälgige, et vertikaalne U-liist ning ülemine ja
alumine U-liist oleks üksteisega kohakuti (joonis nr 7).

(Joonis nr 7)
11. Kinnitage ülemise ja alumise poole U-liistu välimised kinnituskruvid (joonis 8 ja 8.1). Kontrollige, et kruvi pea ei
jääks U-liistu põhjast kõrgemale (joonis nr 5).

(Joonis nr 8)

(Joonis nr 8.1)

12. Lükake klaas ettevaatlikult lõpuni vastu seina (joonis nr 9).

(Joonis nr 9)
13. Kontrollige, et akna ja ukse vahele jääks ühtlane 3–5 mm vahe (saab reguleerida liigutades aknaklaasi, vt joonis
nr 10).

(Joonis nr 10)

14. Ukse hingede reguleerimiseks pange uks suletud asendisse ja fikseerige sobiv asend keerates kinni
sisekuuskantkruvid (joonis nr 11). Vt lisaks hingede eraldi kasutusjuhendit.

(Joonis nr 11)
15.Silikoon peab enne kasutamist kuivama 24 tundi.

