Oven asennusohjeet
Arvoisa asiakkaamme. Olette tehneet erinomaisen valinnan valitsemalla nykyaikaisen ja
ominaisuuksiltaan ylivoimaisen Iccunan.
Tämä dokumentti sisältää keskeiset ohjeet liittyen asennukseen, säilytykseen ja huoltoon.

Vastaanotto ja varastointi
Ovipaketti on suojattuna muovikalvolla noin 2 – 3 viikon kestoista lyhytaikaista varastointia varten. Varastoitaessa ikkunat tulee
asettaa kuivalle ja tasaiselle alustalle, mielellään katoksen alle.
Ovilähetyksen saavuttua tarkista pakkauksen kunto välittömästi. Mahdolliset kuljetusvauriot tulee merkitä rahtikirjaan korvauskäsittelyn nopeuttamiseksi. Mikäli mahdollista, kuvaa myös vauriot.
Huom! Kuljetusliike ja Iccuna Oy eivät vastaa kuljetusvaurioista joita ei ole merkitty rahtikirjaan.

Asennus
1.

Kiinnitä aukon alareunaan kiilat, joiden päälle ovi asennetaan vaakasuoraan, kiilat pitää jättää alakarmin alle.

2.

Irrota oven puite nostamalla puite saranoilta.

3.

Nosta, keskitä ja kiilaa karmi oviaukkoon.

4.

Kiinnitä ovi karmiruuveilla. Huom! Oven toimivuuden kannalta ristimitan tulee olla kohdallaan ja on huolehdittava riittävästä
kiilauksesta. Sen lisäksi varmista, että ovi on suorassa. Käytä kuhunkin pohjamateriaaliin sopivia karmiruuveja.

5.

Peitä reiät karmitulpilla.

6.

Nosta ovilehti paikalleen, tarkista suoruus vesivaakalla sekä säädä tarvittaessa erillisen säätöohjeen mukaan.

7.

Eristä oven sivut joko mineraalivillalla tai saumaeristeellä, huomioi saumaeristeen turpoaminen eristeen tuoteselosteen
mukaisesti.

8.

Mittaa kynnyspelti, leikkaa se oikean mittaiseksi ja kiinnitä. Tue pelti alhaalta esimerkiksi puu palikoilla sekä taita pelti
kynnyksen alle.

9.

Poista sisäpuolen suojateipit vasta kun mahdolliset listoitus ja maalaustyöt on tehty.

Iccuna Oy | Visakuja 3, 85500 Nivala | Y-tunnus 2630793-2
puh. 040 827 6274 | myynti@iccuna.fi | iccuna.fi

Vapauta tuulijarrun vastakappale karmin puolelta ennen puitteen poistoa. Aseta aluskiilat oven alle ja varmista suoruus.
Keskitä karmi oviaukkoon ja ruuvaa se kiinni. Kiilat olisi hyvä asentaa mahdollisimman lähelle karmiruuveja.

Huolto ja puhdistusohjeet
Ovien puhdistuksessa on hyvä käyttää Ph – neutraalia puhdistusainetta. Oven puhdistamiseen ei saa käyttää teräviä
tai raapivia työkaluja eikä syövyttäviä puhdistusaineita.
Ovi on hyvä huoltaa kerran vuodessa rasvaamalla helat käyttö, turva – ja huolto-ohjeen mukaan.
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