
LIUGUSTE PAIGALDUSJUHEND 
 
Master, Symphony, Exclusive, Prestige, Master light   
Ruumieraldaja – Paron, Strictly 
                                                                                           

 
ÜLA- JA ALASIINI PAIGALDUS 
 
Ülasiin: 
Kinnitage ülasiin kruvidega lakke. Soovitavalt peaks ülasiini 
esiserv jääma kapi või avause tagaseinast vähemalt 640 
mm kaugusele. Kaugus oleneb uste taha paigutatavatest 
esemetest. Kapi puhul kinnitage ülasiin küljeseinte 
esiservaga ühele joonele.  
 
Alasiin: 
Paigalda alasiin 13 mm ülasiini esiservast sissepoole. Siini 
alla jääv põrandapind puhastada hoolikalt tolmust, rasvast ja 
muust mustusest. Kontaktpind peab olema absoluutselt 
puhas ja kuiv, temperatuur peab olema vähemalt +10° c. 

 
Kinnitage alasiin põranda külge kahepoolse teibiga. Vältige sõrmpuudutusi teibi kleepuva pinnaga. Vajutage siin 
ühtlase tugeva survega põranda külge. Teip nakkub KOHESELT kõvasti põranda külge kinni ja saavutab mõne tunni 
jooksul lõpliku kinnitustugevuse. 
 
NB! Juhul kui teil on tellitud ALASIINI STOPPER, lükake see ENNE alasiini kinnitamist põrandale alasiini otsast 
siinisoonde. Pärast uste reguleerimist kinnitage see soovitud asukohta 6-kant võtmega. 
 
USTE PAIKAPANEK 
 
Uste paikapaneku järjekord on järgmine: kõigepealt tagumine (või tagumised)  ja siis esimene uks. Tõstke ust kohale 
asetades ülemised rattad ülasiini sisse. Seejärel laske uks allapoole, jälgides, et alumised rattad läheksid alumise siini 
juhtraja soonde.  
 
USTE REGULEERIMINE 
 
Alumiste rataste reguleerimiskruvid asuvad ukse vertikaalprofiili alumise korgi all. Reguleerimiseks kasutage ristpeaga 
kruvikeerajat. Uksed tuleb reguleerida nii, et uksed oleksid loodis ja sulguksid sirgelt vastu seina. Vaiksemaks 
sulgumiseks kleebi ukse serva kaasas olevad silikoontäpid. 
 
ÜLEMISE ASENDIFIKSAATORI PAIGALDUS 
ENNE ASENDIFIKSAATORI LIIMIMIST PUHASTA ÜLASIINI PIND! 

 
Paigalda ülemine asendifiksaator liugukse sulgumise suunda järgmiselt: 

- eemalda asendifiksaatori tagaküljelt kahepoolse teibi katteriba  
- kinnita asendifiksaator ülemise siini sisse ja siini esiserva külge vastavalt ukse tüübile: 

 
MASTER       Ukse välimisest servast 2 mm ukse keskkoha poole  
SYMPHONY       Ukse välimisest servast 12 mm ukse keskkoha poole 
EXCLUSIVE.       Ukse välimisest servast 37 mm ukse keskkoha poole 
PRESTIGE             Äärmiste uste asendifiksaatorid tuleb lõigata ühest servast 4mm kitsamaks ja kitsamaks 

     lõigatud serv kinnitada ukse välimise servaga kohakuti  
     Keskmise ukse puhul ei ole vaja asendifiksaatorit lõigata – kinnita see 4mm ukse välimisest 
     servast väljapoole 

MASTER LIGHT    Äärmiste uste asendifiksaatorid tuleb lõigata ühest servast 8mm kitsamaks ja kitsamaks 
     lõigatud serv kinnitada ukse välimise servaga kohakuti  
     Keskmise ukse puhul lõikamata asendifiksaator 8mm ukse välimisest servast väljapoole 

RUUMIERALDAJA Vastavalt ülarulliku asukohale     
 

 




