
TÄYSLASISEN SAUNAOVEN ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE 

 
 Oven asentamiseen tarvitaan ainakin kaksi henkilöä.  

 Oviaukon täytyy olla oikean mittainen eli leveydeltään ja korkeudeltaan 10 mm karmin ulkomittoja suurempi. Älä muuta oven tai karmin mittoja, tarvittaessa 
tee oviaukko sopivan kokoiseksi.  

 Lasin reuna ei saa missään vaiheessa koskettaa kovaa lattia- tai seinäpintaa, koska se saattaa aiheuttaa lasin särkymisen!!! 

 Lasin valmistaja ja jälleenmyyjä eivät kanna vastuuta lasin särkymisestä, jos se on aiheutunut oven asennuksen yhteydessä tai sen jälkeen.  
 

 

  
1) Aseta ovi karmeineen tasaiselle alustalle niin, että ovi aukeaa ylöspäin.   
2) Poista saranoiden koristevaipat, ota ruuvit irti ja irrota lasi.   

3) Aseta ovilasi puupalikoille kuten kuvassa 1 tai seinää vasten niin, että lasin alle sekä lasin ja seinän väliin jäävät 
puupalikat tai muut pehmeät materiaalit.  

4) Aseta karmi oviaukkoon ja säädä kiiloilla. Käytä vesivaakaa, jotta karmi olisi oviaukossa suorakulmainen. 

5) Kiinnitä karmi oviaukkoon saranoiden ja rullalukon puolella olevista ylimmäisistä kiinnityskohdista.    

6)        Kiinnitä ensin karmi saranoiden puolella olevista kiinnityskohdista. Tarkista vesivaa´alla, että karmi on suorassa.  

7)        Aseta ovilasi saranoille ja kiinnitä saranat pulteilla (2) hyvin. Laita saranoiden koristevaipat (1) takaisin paikoilleen 
(Kuva 3).  

   8)      Tarkista suorakulmaimella, että, karmi on suorakulmainen. Tarkista myös, että oven ja karmin välinen rako on 
kaikkialla saman levyinen.   

9) Kiinnitä rullalukon puolella oleva karmi ruuveilla. Käytä asennuskiiloja ja tarkista, että karmi on pystysuorassa.  

10) Kiinnitä ovikahva ja tarkista rullalukon sulkeutuminen, sen säätöruuvia (3) (Kuva 2) vääntämällä.  

11) Jos suljetun oven lasi on liian lähellä reunaa, säädä lasia sivusuunnassa. Katso alla olevaa saranoiden 
säätöohjetta.  

12) Ovi on valmis käytettäväksi!   

   
 
 
 

OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN  
 

 Oven kätisyyden vaihtamista varten aseta ovi tasaiselle alustalle niin, että ovi aukeaa ylöspäin. (Kuva 1). 

 Irrota yläpuun neljä ruuvia. Käännä yläpuu toisin päin ja kiinnitä se karmiin samoilla ruuveilla (Kuva 5).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARANOIDEN SÄÄTÖOHJE  
Säädettävien saranoiden ansiosta ovilasia voidaan säätää sivusuunnassa – joko lukko- tai saranapuolelle päin. Suurin mahdollinen  
säätövara on 5 mm. 
Tarvitset Torx T30-avainta (ei sisälly toimitukseen).   

 

 Poista saranoiden koristevaipat (A). Löysää saranan kiinnitysruuvia (B) Torx-avaimella enintään 
kierros. Säädä lasia lukko- tai saranapuolelle päin. Kun lasi on toivotussa asennossa, kiristä 
saranoiden kiinnitysruuvit uudelleen. Laita saranoiden koristevaipat takaisin paikoilleen. Huom! 
Katso oikealla olevaa kuvaa 4.  

 
Huom! Saranoiden säädön jälkeen liikuta ovea varovaisesti ja tarkasta, että 
lasin reuna ei kosketa karmia.  

 

 

 

 
 
 
HÖYRYSAUNAN OVEN SARANOIDEN SÄÄTÖOHJE 
Säädettävien saranoiden ansiosta ovilasia voidaan säätää sivusuunnassa – joko lukko- tai saranapuolelle päin. Suurin mahdollinen säätövara on 5 mm. 
Tarvitset 5 mm ja 3 mm kuusikoloavaimia (eivät kuulu toimitukseen). ENSIN LÖYSÄÄ SARANAN KIINNITYSPULTTIA NRO 2 ENINTÄÄN KIERROS. 
 
Lasin säätö lukkopuolelle päin:   

 Kierrä säätöruuvia nro 4 vastapäivään sen verran, että lasi siirtyy haluttuun etäisyyteen rullalukon puoleisesta karmista. 

 Kun lasi on halutussa asennossa, kiinnitä saranan toisella puolella oleva säätöruuvi nro 5 (kierrä myötäpäivään). 

 Kiristä hyvin pultti nro 2, joka pitää lasin saranassa.  

 Laita koristevaipat takaisin paikoilleen.   
 
          Lasin säätö saranapollelle päin:  

 Kierrä säätöruuvia nro 5 myötäpäivään sen verran, että lasi siirtyy haluttuun etäisyyteen saranan puoleisesta karmista. 

 Kun lasi on halutussa asennossa, kiinnitä saranan toisella puolella oleva säätöruuvi nro 4 (kierrä vastapäivään).  

 Kiristä hyvin pultti nro 2, joka pitää lasin saranassa.  

 Laita koristevaipat takaisin paikoilleen.  
 

 

 

 

 

OVEN HUOLTO 
 Tarkasta säännöllisesti rullalukon ja saranoiden kiinnityksien kunto. Kiristä saranoiden pultteja tarpeen vaatiessa.   

 Vältä jatkuvaa veden virtaamista suoraan kehikkoon.  

Oven asentamiseen tarvitset seuraavat työkalut ja tarvikkeet:  
o Vesivaaka / suorakulmain 
o Ruuvimeisseli / akkuporakone  
o Kärkihylsy Torx T30   
o Puuseinään 8 ruuvia (minimimitta 5x90 mm) oven karmien kiinnittämiseen oviaukkoon 
o Kiviseinään 8 seinätulppaa (minimimitta 8x80 mm) ruuveineen sekä porakone + poranterä 
o Kiilat karmien säätämistä varten  
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 Jos ovilasi koskettaa karmia, ovi avautuu ja sulkeutuu huonosti, sen saattaa olla aiheuttanut talon rakenteiden liikkuminen, rullalukon tai saranoiden kiinnitysten 
löystyminen tai kosteuden aiheuttama turpoaminen. Tarkasta kiinnitysruuvit ja yritä säätää ovea saranoiden avulla. Tarpeen vaatiessa pyydä apua oven asentaneelta 
yritykseltä tai oven myyjältä.  

 Puhdista oven lasi säännöllisesti lasinpuhdistusaineella. Vältä hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa lasin pintaa. Lasiin saostuneen kattilakiven voit 
muun muassa poistaa ruokaetikkaan vahvuuteen laimennetulla etikkaliuoksella.  

 
 
         
 

 


