Montageanvisning skjutpartier
GLASA
INGLASNING

Du behöver följande:
Måttband
Krysskruvmejsel
Borrmaskin

Vattenpass
Märkpenna
Borr 4 och 6 mm

Börja med att lägga
vattenpasset på det stället
där du skall montera nedre
rälsprofilen. Se till att
underlaget är i våg.
Kontrollmät så att allt
stämmer på bredd och höjd.

Utför samma sak med de vertikala
sidorna där du skall montera u-lister.
Mät därefter diagonalt, från hörn till
hörn, för att se att allt stämmer.

Om dessa ytor inte är helt våg- och lodräta bör man klossa rälsprofilerna och u-listerna så detta åstadkomms.

Montera u-listerna på båda sidor.
Tänk på att montare u-listerna så rälsen
kan monteras i mitten av u-listerna.

Montera den övre rälsprofilen.
(den utan dräneringshål)
Skruva med c/c 800mm. Vid
flerspårsräls bör man anlternera
i det yttre och innre spåret.

Passa in rälsprofilen med den
medföljande montageklotsen
så att rälsprofilen centreras
i u-listen.

Montera sedan den nedre
rälsprofilen. Se till att
dräneringshålen mynnar utåt.

Innan du lyfter dit skjutluckorna,
måste du tänka på var du vill ha
handtaget.
Som vi senare kommer att visa skall
handtaget monteras under haken
på den vertikala profilen.

Om du har hjulen mot golvet och
skjutluckorna ser ut så här, kommer
handtaget att hamna på höger sida.
Utsida

Handtag
Om du har hjulen mot golvet och
skjutluckorna ser ut så här kommer
handtaget att hamna på vänster sida.
Utsida

Handtag

Om du vill byta skjutriktning på
dina skjuluckor så vänd luckan,
peta försiktigt loss hjulen genom
att stoppa en skruvmejsel under
hjulet och bryt försiktigt

Peta upp hjulen helt och ta bort
dem.
Vänd därefter på skjutluckan.

Lossa skruven som håller spärrhaken.

Peta upp spärrhaken och ta bort den.
Dra åt skruven igen.

Sätt hjulet i det hörn som
spärrhaken tidigare satt i.

Lägg skruvmejseln över hjulet och
håll fast den ena endan.
Tryck till med den andra handen så
att hjulet snäpper ner i bottenläge.

Vänd luckan och montera spärrhaken
där hjulet satt från början, genom att
lossa skruven.

Sätt dit spärrhaken och dra åt skvuen
igen.

Lyft dit den första skjutluckan
genom att styra in den på en av
de övre rälstopparna....

...ställ sedan in luckan nertill på
motsvarande rälstopp.
Eftersom skjutluckrona monteras
omlott är det lämpligt att börja med
den yttersta.

Lyft därefter dit skjutluckorna
i tur och ordning.
Se till att lyfta dit dem omlott så
att det blir ikrokningsfunktion
vid stängt läge.

När du bestämt hur skjutluckorna
ska sitta och lyft dit dem använder
du montageklotsen för att få
vinkelprofilen på rätt plats i
u-listen. Skjutluckan skall passa
mellan vinkel och u-list.
Klotsen skall snurras så att den
bredare sidan används nu.

Förborra och skruva fast
vinkelprofilerna.
Använd 2 skruvar till fönster
och 3 till dörrar.

Använda spärrhakarna
Lossa skruven i övre hörnet på
skjutluckan med en
skruvmejsel.

Skjut upp spärrhaken med en
smal skruvmejsel eller kniv.
Se till att spärren inte tar i rälstoppen när man rör skjutluckan.
Dra åt skruven igen
Detta skall göra på samtliga
skjutluckors överändar.

Montera standardhandtaget på den
innersta skjutluckan.
Tvätta först ren profilen från smuts
och fett.
Ta bort skyddstapen på handtaget.
Tryck in handtaget under haken på
den vertikala profilen.
Pressa försiktigt handtaget mot
profilen så att tapen fäster på
profilen. Håll kvar en liten stund.
Passa in hörnclipset mot hörnet och
håll fast det.

Knacka försiktigt fast clipset
med en klubba eller en
hammare.

Clipset förhindrar att det blir
märken i luckan av skruven som
u-listerna är fästa i, när man
stänger skjutluckan.
Ger dessutom ett bättre utseende.

Extra tillbehör.
Borra för låssprinten så här. Se
till att borra 5mm borr på yttre
halvan av profilen så inte glaset
går sönder. (På ett dörrparti sätter
man naturligtvis sprinten på den
höjd som passar en själv.)

Borra endast genom den första profilväggen i skjutluckan.

Såga till längden på sprinten:
4-delat parti = hellång sprint
3-delat parti = såga av en sektion
2-delat parti = såga av två sektioner
1-delat parti = såga av tre sektioner

Extra tillbehör, Låsbart handtag.
Märk på låspinnen med tusch. Sätt
handtaget i haken på luckan där
du vill ha den. Stäng skjutluckan
in i u-profilen, tryck in låscylindern för att märka ut var du
skall borra ett 7mm hål.
Tag bort handtaget och borra hålet
genom u-listen och första väggen
på skjutluckan.

Sätt handtaget på plats och
prova så att låspinnen löper
lätt. Öppna dörren och
skruva fast handtaget med de
medföljande skruvarna
utan att förborra.
Tryck dit täckpropparna
i hålen på handtaget.

