
ÜLASIINI SEINAKINNITUSEGA LIUGUKSE PAIGALDUSJUHEND 
                                                                                             

 
 
ÜLA- JA ALASIINI PAIGALDUS 
 
Ülasiin: 

1. Märkige ruumi seinale ülasiini ülemise serva soovitud kõrgus. NB! Ülasiin peab olema põrandaga paralleelselt. 
2. Kinnitage ülasiini kinnitusnurgikud seinale, ette märgitud kõrgusele, ca 60-80 cm vahedega. Kinnitamiseks kasutage 

seinamaterjalile sobivaid tüübleid ja kruve.  
3. Kinnitage ülasiin  kinnitusnurgikute külge kasutades isepuurivaid kruve või neete. 
4. Kinnitage stoppernurgikud koos otsakattega ülasiini otstesse. Kasutage isepuurivaid kruve või neete. 

 
Alasiin: 
Alasiin kinnitub põrandale kahepoolse teibiga. Siini alla jääv põrandapind tuleb puhastada hoolikalt tolmust, rasvast ja muust 
mustusest. Kontaktpinna temperatuur peab olema vähemalt +10° c. 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 siini otsast siinisoonde. Pärast uste 
reguleerimist kinnitage see soovitud asukohta 6-kant võtmega. 
 
USTE PAIKAPANEK 
 
Tõstke ust kohale asetades ülemised rattad ülasiini sisse. Seejärel laske uks allapoole, jälgides, et alumised rattad läheksid 
alumise siini juhtraja soonde.  
 
USTE REGULEERIMINE 
 
Uste reguleeminine käib alumiste rataste abil. Sõltuvalt ukseüübist asuvad alumiste rataste reguleerimiskruvid kas 
vertikaalprofiili alumise katte all või ukse taga paikneva ratta ülaosas. Reguleerimiseks kasutage ristpeaga kruvikeerajat.  
 
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  
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  

SLIM        Vasakpoolsele uksele ukse välimisest servast 14mm ukse keskkoha poole, parempoolsele uksele 4mm 
                                  ukse keskkoha poole. 
 
ÜLEJÄÄNUD       Vastavalt ülarulliku asukohale. 
UKSE TÜÜBID    


