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• Ava, millesse paigaldad ust, peab olema piisava suurusega ehk laiuselt 10 mm ja kõrguselt 64 mm suurem lengi välismõõtudest. Ära muuda ukse või lengi
mõõtmeid, vajadusel vii ava sobivasse mõõtu.
• Lengi alumisest servast põrandani peab jääma 50 mm tuulutusvahe.
• Jälgi, et klaasi serv mitte mingil juhul ei puutuks vastu kõva põrandat või seina, kuna see võib põhjustada klaasi purunemise!
• Ukse käelisuse muutmiseks aseta uks horisontaalsele pinnale nii, et uks avaneks ülespoole.
Keera ülemise piida neli kruvi välja. Keera piit nelja kruviga ukse lengi teise otsa kinni.
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Ukse paigaldamiseks vajad sa järgmisi tööriistu ja tarvikuid:
• Kuuskantvõti 5 mm
• Lood
• Kruvikeeraja/akutrell kruvikeeraja otsikuga
• Puitseina korral 8 kruvi (minimaalne mõõt 5x90 mm) lengide kinnitamiseks ukseavasse
• Kiviseina korral 8 tüüblit (minimaalne mõõt 8x80 mm) kruvidega ning trell+puur
• Kiilud lengide fikseerimiseks
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Oven asennukseen tarvitset seuraavia työkaluja ja tarvikkeita:
• Kuusioavaimet 3 mm ja 5 mm
• Luoti
• Ruuvimeisseli / akkupora, jolla on ruuvimeisselin pää
• 8 ruuvia (minimimitta 5x90 mm) kehikoiden ovenaukkoon kiinnittämiseen, jos teillä on puuseinä
• 8 tulppaa (minimimitta 8x80 mm) ruuvien kanssa ja pora, jos teillä on kiviseinä
• Kiilat kehikoiden kiinnittämiseen
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1) Aseta lengiga uks horisontaalsele pinnale nii, et uks avaneks ülespoole.
2) Eemalda hingedelt katted (1) ja keera hinged kruvidega (2) klaasi küljest lahti (Joonis 1).
3) Aseta ukseklaas puitklotsidele ning toeta klaas vastu seina nii, et klaasi ja seina vahele jääksid pehmendused.
4) Aseta leng ukseavasse ja fikseeri kiiludega. Kasuta loodi, et leng jääks avasse täisnurkselt.
5.1) Puitseina korral: kinnita leng kruvidega ukseavasse.
5.2) Kiviseina korral: märgi kruviavade asukohad seinale ja eemalda leng ukseavast.
Puuri tüübliavad ja paigalda tüüblid. Aseta leng ukseavasse tagasi ning fikseeri kiilude ja kruvidega.
Kasuta loodi, et leng jääks avasse täisnurkselt.
6) Aseta ukseklaas hingedele ja keera kruvidega (2) hinged kõvasti kinni. Aseta hingedele katted (1) peale (Joonis 1).
7) Kontrolli ukse vaba liikumist ning rull-luku sulgumist. Vajadusel muuda rull-luku sees oleva
reguleerimiskruvi (3) abil rulliku käiku (Joonis 2).
8) Ukseklaasi asendit on võimalik hingede abil reguleerida. Vaata reguleerimisjuhendit!

• Aukon, johon asennat oven, täytyy olla riittävän kokoinen eli 10 mm leveydeltä ja 64 mm korkeudelta kehikon ulkomitoista isompi. Älä muuta oven eikä
kehikon mittoja, muuta aukko sopivaan mittaan tarpeen vaatiessa.
• Kehikon alemmasta reunasta lattiaan pitäisi jäädä 50 mm tuuletusväli.
• Seuraa, ettei lasin reuna missään tapauksessa koskettaisi kovaa lattiaa tai seinää vasten, koska se saattaa aiheuttaa lasin särkymisen!
• Oven kätisyyden muuttamiseen asenna ovi horisontaaliseen pintaan siten, että ovi aukenisi ylöspäin. Ruuva ylimmäisen pielen neljä ruuvia irti.
Ruuva pieli neljällä ruuvilla kiinni oven toiseen päähän.
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1) Asenna kehikoinen ovi horisontaaliseen pintaan siten, että ovi aukenisi ylöspäin.
2) Poista saranoista suojukset (1) ja kierrä saranat ruuveineen (2) irti lasista (Kuva 1).
3) Asenna ovenlasi puupalikoille ja tue lasi seinää vasten siten, että lasin ja seinän väliin jäisivät pehmennykset.
4) Asenna kehikko ovenaukkoon ja kiinnitä kiiloilla. Käytä luotia, jotta kehikko jäisi aukkoon kulmaisesti.
5.1) Jos puuseinä: kiinnitä kehikko ruuveilla ovenaukkoon
5.2) Jos kiviseinä: merkitse ruuvireikien paikat seinään ja irrota kehikko ovenaukosta. Pora tulppien reiät ja asenna
tulpat paikoilleensa. Asenna kehikko takaisiin ovenaukkoon ja kiinnitä kiiloilla sekä ruuveilla. Käytä luotia, jotta kehikko
jäisi kulmaisesti aukkoon.
6) Nosta ovi saranoille ja kiinnitä saranat tiukasti paikoilleen ruuvien (2) avulla. Kiinnitä saranasuojukset (1) paikoilleen
(Kuva 1).
7) Tarkista oven vapaa liikkumista sekä rulla-lukon sulkeutumista. Muuta pienen rullan kulkua rulla-lukossa olevan
säännöstelyruuvin (3) avulla tarpeen vaatiessa (Kuva 2 ).
8) Ovilasin asentoa voidaan säätää saranoiden avulla. Katso ohjetta!
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Seina ja lengi vahet võib täita montaaživahu või klaasvillaga. Lengide deformeerumise vältimiseks aseta enne vahu laskmist
lengi küljepuude vahele 2 horisontaaltuge (1), mille otstes on pehmendusmaterjal (joonis 4). Hoia tugesid kuni vahu täieliku
kivistumiseni. Sulge lengi montaažiavad täitepunnidega.

Seinän ja kehikon väliä voi täyttää joko asennusvaahdolla tai lasivillalla. Kehikoiden muodonmuutoksen ehkäisemiseen
asenna kehikon kylkipuiden väliin 2 horisontaalitukea (1), joiden päissä on pehmennysmateriaali enne vaahdon laskemista
(Kuva 3). Pidä tukia vaahdon täydellisen kivettymisen asti. Sulje kehikon asennusaukot täytetulpilla.

Käepideme III paigaldus: Võta ovaalsete puidust detailide teipidelt paberkatted. Kinnita mõlemad ovaalsete detailide üks pool täpselt trapets detailide külge. Ühenda
poldiga kokkuliimitud käepideme üks osa ühele poole ja teine osa teisele poole klaasi läbi ekstsentriku ning ava klaasis. Keera käepidemete osasid läbiv polt kinni. Sulge
poldi ava trapetskäepidemes täitepunniga.

Kädensijan III asennus: Irrota soikeista puuosien teipeistä paperipäällykset. Kiinnitä molemman soikean osan yksi puoli tarkasti puolisuunnikkaan. Yhdistä pultilla yhteen
liimatun kädensijan toinen osa yhdelle ja toinen toiselle lasin puolelle ekstsentrikon ja lasin reiän läpi. Ruuva kädensijan osia läpäisevä pultti kiinni. Sulje pultin ava
puolisuunnikkaassa täytetulpalla.

• Kontrolli regulaarselt rull-luku ja hingede kinnituste korrasolekut. Vajadusel pinguta hingede polte.
• Väldi pidevat vee otsest voolamist lengile. Soovituslik saunaukse paigaldamise asukoht on mitte lähemal kui 2 m duši või veekraani veevoolust.
• Kui ukselehe ja lengi kokkupuute tõttu on ukse avamine ja sulgemine raskendatud, võib see olla tingitud hoone konstruktsiooni liikumisest, rull-luku või hingede
kinnituste lõdvenemisest või niiskusest tingitud paisumisest. Kontrolli kinnituskruvisid ja proovi ust hingede abil reguleerida. Vajadusel pöördu abi saamiseks ukse
paigaldanud firma või ukse müüja poole.
• Puhasta ukseklaasi regulaarselt, kasutades klaasipesuvahendit. Väldi abrasiivseid puhastusvahendeid, mis rikuvad klaasi pinda. Klaasile ladustunud katlakivi võid
eemaldada lauaäädika kanguseni lahjendatud äädika lahusega.

• Tarkasta rulla-lukon ja saranoiden kiinnityksien kunnossa oloa säännöllisesti. Pingota saranoiden pultteja tarpeen vaatiessa.
• Vältä jatkuvaa veden virtaa suoraan kehikolle. Suositeltava paikka saunanoven asentamiseen on vähintään 2 m suihkun tai vesihanan virrasta.
• Mikäli oven aukaiseminen ja sulkeminen on muuttunut hankalaksi ovenlevyn ja kehikon kosketuksesta, se saattaa johtua rakennuksen suunnitelman liikkumisesta, rullalukon tai saranoiden kiinnityksien löyhentymisestä tai kosteudesta johtuvasta paisumisesta. Tarkasta kiinnitysruuveja ja koeta säännöstellä ovea saranoiden avulla.
Käänny oven asentanut yrityksen tai oven myyjän puoleen avun saamiseen tarpeen vaatiessa.
• Puhdista ovenlasia säännöllisesti, käyttäen lasipuhdistusainetta. Vältä abrasiivisia puhdistusaineita, jotkut rikkovat lasin pintaa. Lasiin kertynyttä kalkkia saat irrottaa
väkevyydeltä pöytäetikan kaltaisella etikkaliuoksella.
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Hingede reguleerimisega on võimalik ukseklaasi nihutada külgsuundades kas luku või hingede poole.
Maksimaalne reguleerimisulatus on 5 mm.
Sa vajad kuuskantvõtmeid mõõtudega 5 mm ja 3 mm (ei kuulu komplekti).
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• Keera klaasi kinnituskruvi (2) kuuskant-võtmega (3) lahti ühe täispöörde jagu (Joonis 4)

Peale hingede reguleerimist liiguta ettevaatlikult ukseklaasi ja jälgi, et klaasi serv ei puutuks vastu lengi.

Saranoita säätämällä voidaan ovilasia säätää sivusuunnassa joko lukon tai saranoiden suunnassa.
Suurin mahdollinen säätövara on 5 mm.
Asennukseen tarvitaan lisäksi kuusikulma-avaimia 5 mm ja 3 mm (eivät sisälly toimitukseen).
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• Löysää lasin kiinnitysruuvi (2) irti kuusikulma-avaimella (3) yhden täyden kierroksen verran (Kuva 4).

Ukseklaasi nihutamine rull-luku poole
• Selleks keera hinge lukupoolset reguleerimiskruvi (4) kuuskantvõtmega (6) vajalikul määral vastupäeva. 1 kruvi täispööre
vastupäeva liigutab klaasi 1 mm võrra luku poole
• Kui klaas on vajalikus asendis, keera vastaspoole kruvi (5) kõvasti kinni
• Keera klaasi kinnituskruvi (2) kõvasti kinni
• Lõpuks pinguta veel vastaspoole kruvi (5) ja aseta hingele kate (1) peale.
Ukseklaasi nihutamine hingede poole
• Selleks keera rull-lukust kaugemal asuvat reguleerimiskruvi (5) vajalikul määral vastupäeva
• Kui klaas on vajalikus asendis, keera vastaspoole kruvi (4) kõvasti kinni
• Keera klaasi kinnituskruvi (2) kõvasti kinni
• Lõpuks pinguta veel vastaspoole kruvi (4) ja aseta hingele kate (1) peale
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Betooni 9a, 11415 Tallinn, Estonia
Telefon: (+372) 606 4440
Faks: (+372) 606 4444

• The doorway, where you are installing the door, must have sufficient measurements, i.e. the width must be 10mm and the height 64mm larger that the
outside dimensions of the doorjamb. Do not change neither the dimensions of the glass nor the doorjamb! If necessary, make changes in the size of the
doorway.
• There should be 50mm ventilation space from the edge of the lower jamb to the floor.
• Pay close attention to that the edge of the glass will under no circumstances get in contact with hard floor or wall, as this could possibly cause the breakage
of the glass!
• For changing the handedness of the door place the door on the horizontal surface so,
that the door will open upwards. Unscrew the four screws from the upper jamb.
Turn the jamb, and screw it to the other top of the jamb with the four screws.
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You need the following tools and fittings for installing the door:
• Hexagon keys 3 mm and 5 mm
• Sounding lead
• Screwdriver / electronic screwdriver
• In case of wooden wall: 8 screws (min 5x90mm) for fastening the jambs into the orifice
• In case of stone wall: 8 dowel pins (min 8x80mm) with screws, and electric drill
• Cotters for fixing the doorjambs
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Ovilasin siirtäminen saranoihin päin
• Kierrä rullalukosta kauempana sijaitsevaa säätöruuvia (5) riittävästä vastapäivään.
• Lasin ollessa oikeassa asennossa kierrä vastapuolen ruuvi (4) tiukasti paikoilleen
• Kierrä lasin kiinnitysruuvi (2) tiukasti paikoilleen.
• Kiristä vielä vastapuolen ruuvia (4) ja aseta saranasuojukset (1) paikoilleen.
Saranoiden säädön jälkeen siirrä ovilasia varovasti ja varmista, että lasinreuna ei osu ovenkarmiin.
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Betooni 9a, 11415 Tallinn, Estonia
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• Zum Einbau sollte die Wandöffnung ausreichende Masse haben. Die Wandöffnung muss in der Breite 10 mm und Höhe 64 mm grösser als der Türrahmen
sein. Tür- und Zargenmasse bitte nicht ändern, sondern die Wandöffnung entsprechend anpassen.
• Zwischen der Zargenunterkante und dem Fussboden muss ein Belüftungsspalt von 50 mm bleiben.
• Auf keinen Fall den Glasrand mit dem harten Fussboden oder der Wand in Berührung kommen lassen, Glastür könnte dabei zerbrechen.
• Um die Öffnungsrichtung der Tür zu ändern, die Tür auf den festen Boden legen, so dass die Tür nach oben öffnet. Zunächst die 4 Bolzen am oberen
Zargenteil abschrauben und die lose Türzarge unten anschrauben.
Werkzeuge für den Türeneinbau
• Sechskantschraubendreher (3 mm und 5 mm)
• Wasserwaage
• Schraubendreher
• Für den Zargeneinbau in die Holzwandöffnung 8 Bolzen (Mindestmass 5x90 mm) zur Befestigung der Zargen.
• Für den Zargeneinbau in die Maueröffnung 8 Dübel (Mindestmass 8x80 mm) mit Bolzen und Bohrer
• Holzkeile zum Fixieren der Zargen
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Zwischenraum zwischen Zarge und Mauereinbruch mit Montageschaum oder Glaswolle füllen. Um eine Deformation der
Zarge zu vermeiden, sind zwei waagerechte, an den Enden gepolsterten Kanthölzer zwischen den seitlichen Zargen (1)
einzusetzen (Abb. 3). Dann Zwischenraum zwischen Zarge und Wandeinbruch mit Montageschaum füllen. Kanthölzer erst
nach Schaumaushärtung entfernen. Montagelöcher mit Füllkorken verschliessen.
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1) Das Türblatt mit der Zarge waagerecht auf den festen Boden stellen, so dass die Tür nach oben zu öffnen ist.
2) Die Kappen (1) von den Angeln entfernen und die Angeln vom Glas abschrauben (2) (Abb. 1).
3) Das Glas auf Holzklötzen an eine Wand anlehnen, zwischen Glas und Wand etwas Weiches zum Polstern nehmen.
4) Die Zarge in die Wandöffnung einsetzen, mit Holzkeilen fixieren. Mit Wasserwaage rechtwinklig und genau ausrichten.
5.1) Holzwand: die Zarge einsetzen und verschrauben;
5.2) Steinwand: die Zarge in die Maueröffnung einsetzen und die Vorbohrstellen markieren. Die Zarge abstellen,
die Löcher vorbohren und Dübel anbringen. Die Zarge wieder einsetzen, mit den Keilen fixieren. Die Bolzen festschrauben.
Mit der Wasserwaage rechtwinklig und genau ausrichten.
6) Das Glasblatt in die Türangeln einhängen und mit den Schrauben (2) festziehen. Die Kappen (1) auf die Angeln setzen (Abb. 1).
7) Die Beweglickeit der Tür und Einrasten des Rollverschlusses testen. Notfalls kann das Rollen mit einer
Verstellschraube (3) im Rollverschluss reguliert werden (Abb. 2)
8) Bei Bedarf kann das Glasblatt mit den Angeln reguliert werden. Bitte die Verstellanleitung beachten!
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1) Place the door with the doorjamb on horizontal surface so that the door will open upwards.
2) Remove hinge covers (1) and remove hinges from glass using screws (2) (drawing 1).
3) Place the door glass onto the wooden chocks and lean the glass to the wall so that there shall be
softening between the glass and the wall.
4) Place the doorjamb into the doorway and fix it with the cotters. Use a sounding lead to ensure that
the jamb is in right-angled position.
5.1) In case of wooden wall: fasten the jamb into the doorway with the screws.
5.2) In case of stone wall: mark the installation locations onto the wall, and then remove the jamb from the doorway.
Drill the holes and insert the dowels. Insert the jamb into the doorway and fix it with the chocks and screws.
Use a sounding lead to ensure that the jamb is in right-angled position.
6) Hang the door glass on hinges and firmly fasten hinges using screws (2). Put covers (1) on hinges (Drawing 1).
7) Check the free moving of the door and the locking of the roller-lock.
Change the run of the roller with the help of the regulating screw (3) located inside the roller-lock, if necessary (Drawing 2).
8) You can adjust door's position with the help of hinges. See adjustment manual!
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Ovilasin siirtäminen rullalukkoon päin
• Kierrä sarananpuoleista säätöruuvia (4) kuusikulma-avaimella (6) riittävästi vastapäivään.
Yksi ruuvin täyskierros siirtää lasia 1 mm verran lukkoon päin.
• Kierrä vastapuolen ruuvi (5) tiukasti paikoilleen lasin ollessa oikeassa kohdassa.
• Kierrä lasin kiinnitysruuvi (2) tiukasti paikoilleen.
• Kiristä vielä vastapuolen ruuvia (5) ja aseta saranasuojus (1) paikoilleen.

The space between the wall and the jamb can be stowed with foam or glass wool. In order to avoid deformation of the jambs
place two horizontal supports between the side-jambs (1) with soft material on both tops before placing the foam (Drawing 3).
Leave the supports in place until the foam is fully petrified. Cover the installation holes with corks.

Handgriffmontage III: Papierdeckel entfernen und eine Seite beider ovaler Teile am Trapezdetail befestigen. Handgriffteile beidseitig des Türblattes durch Löcher im Glas und
Exzentrikscheibe mit Bolzen festschrauben. Montagelöcher im Trapezangriff mit Füllkorken schliessen.
Installation of handle III: Remove the papers from the tapes covering the oval wooden details. Accurately fasten one side of each oval detail to one side of the trapeze detail.
Join one of the connected handle part on one side of the glass to another on the other side of the glass through the whole in glass and eccentric. Fasten the bolt joining the handle
parts. Cover the installation hole in the handle with cork.

• Check the fastenings of the roller-lock and hinges regularly. Fasten hinge bolts if necessary.
• Try to avoid direct flow of water to the doorjamb. Suggested place for installing the sauna door is not less than 2 meters from the flow point of the shower or faucet.
• If the opening and closing of the door is exasperated due to contact between the door glass and the doorjamb, then this may have been caused by moving of the
constructions of the building, from loosening of the fastenings of the roller-lock or hinges, or by dilatation from the humidity. Check the fastening of the screws and try to
regulate the door by regulating the hinges. Ask for assistance from the company, who installed or sold the door, if necessary.
• Clean the door glass regularly using special glass cleaner. Try to avoid abrasive cleaners, which may cause damage to the glass
surface. The scale can be removed from the glass with the vinegar solvate.
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Die Angeln können verstellt und das Glasblatt so in seitlicher Richtung versetzt werden – entweder in Richtung Verschluss oder
Angeln. Die höchstmögliche Verstellspanne ist 5mm.
Sie brauchen einen Sechskantschraubendreher mit den Abmessungen 5 mm und 3 mm (nicht im Lieferumfang enthalten).
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You can adjust hinges if you need to move the door glass either towards lock or towards hinges.
The maximum adjustment range is 5mm.
You need 5mm and 3mm hexagon keys (not included in set).

Moving the door glass towards the hinges
• Turn the adjustment screw (5) that is situated farther from the roller lock counter-clockwise as much as needed.
• If the glass is in desired position, firmly screw up the opposite screw (4).
• Firmly screw up the fastening screw (2) of glass.
• Finally tighten the opposite screw (4) and put the cover (1) on the hinge.
After adjusting of hinges, carefully move the door glass and ensure that the glass edge does not contact the jamb.
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• Die Befestigungsschraube (2) des Glasblattes mit dem Sechskantschraubendreher (3) um eine Volldrehung losschrauben (Abb. 4)
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• With hexagon key (3), unscrew the fastening screw (2) of glass by one full turn (Drawing 4).
Moving the door glass towards roller lock
• Turn the lock side adjusting screw (4) of hinge counter-clockwise as much as needed using hexagon key (6).
One full counter-clockwise screw turn moves the glass by 1 mm towards the lock.
• If the glass is in desired position, firmly screw up the opposite screw (5).
• Firmly screw up the fastening screw (2) of glass
• Finally tighten the opposite screw (5) and put the cover (1) on the hinge.

• Rollverschluss und Angeln regelmässig prüfen, bei Bedarf Angelbolzen neu spannen.
• Vermeiden sie ständigen, direkten Wasserfluss auf die Zarge. Zwischen Zarge und fliessendem Wasser (Dusche, Wasserhahn) empfehlen wir einen Abstand von 2
Meter.
• Mängel beim Öffnen und Schliessen der Tür kann durch Verzerrung der Baukonstruktion, Lockerung der Bandbolzen oder feuchtigkeitsbedingt verursacht sein.
Befestigungen regelmässig prüfen und bei Bedarf die Tür neu regulieren. Sie können sich auch an den Händler oder an den Kundenservice wenden.
• Reinigen sie Glastüren regelmässig mit Spezialreinigungsmittel für Glasflächen. Kalkreste können sie mit milder Essiglösung entfernen. Meiden sie Scheuermittel, die
die Glasoberfläche beschädigen könnten.
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Verschieben des Glasblattes in Richtung Roll-Verschluss
• Drehen Sie die Verstellschraube der Angel an der Verschlussseite (4) mit dem Sechskantschraubendreher (6) im gewünschten
Ausmaß gegen den Uhrzeigersinn. Eine Volldrehung der Schraube gegen den Uhrzeigersinn verschiebt das Glasblatt um 1mm in
Richtung Verschluss.
• Nachdem das Glasblatt die gewünschte Position erreicht hat, ziehen Sie die Schraube auf der Gegenseite (5) fest.
• Ziehen Sie die Befestigungsschraube (2) des Glasblattes fest.
• Anschließend die Schraube auf der Gegenseite (5) festziehen und die Kappe (1) auf die Angel setzen.
Verschieben des Glasblattes in Richtung Angeln
• Drehen Sie die Verstellschraube, die weiter vom Roll-Verschluss angebracht ist (5), im gewünschten Ausmaß gegen den
Uhrzeigersinn.
• Nachdem das Glasblatt die gewünschte Position erreicht hat, ziehen Sie die Schraube auf der Gegenseite (4) fest.
• Ziehen Sie die Befestigungsschraube (2) des Glasblattes fest.
• Anschließend die Schraube auf der Gegenseite (4) festziehen und die Kappe (1) auf die Angel setzen.
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Nach dem Verstellen der Angeln das Glasblatt vorsichtig hin und her bewegen,
dabei den Glasrand nicht mit der Zarge in Berührung kommen lassen.

