Verktyg som behövs

Skruvdragare

Skruvmejsel T20

Bågfil om ni behöver kapa
någon skena

Skruv medföljer ej

Haka i ett dörrblad

Dra av filmen på den dubbelhäftande tejpen
och sätt fast golvskenan på märkt placering.
Om ni inte kan använda den dubbelhäftande
tejpen, kan ni borra hål i golvskenan och
skruva fast golvskenan.

Vattenpass

Mätverktyg

Skruva fast takskenan och lägg golvskenan
löst på golvet. Vid behov borra fler hål i
takskenan om de förborrade hålen inte är
rätt placerade eller om det behövs fler hål.

Använd vattenpasset och justera golvskenan
så dörrbladet är rakt. När dörrbladet sitter
rakt märk golvskenans placering med en
penna eller tejp och haka ut dörrbladet igen.

Haka i alla dörrbladen och ställ in höjden på
golvhjulen så dörrbladen justeras rätt mot
väggarna.

Om ni valt mjukstängare / softclose

Dra fram (ladda) självindragaren på mjukstängaren
innan ni hakar i skjutdörrbladet i skenan.

Kapa mottagaren/plast-tappen i den
ungefärliga uträknade höjd ni fått fram.
Den får inte vara för lång för då tar den
emot topphjulen.
(plast-tapparna ligger i en påse som
sitter fast på emballaget när ni tar emot
skjutdörrarna)

Innan ni hakar i skjutdörrbladet
mät topphjulens höjd så blir det
lättare att veta hur mycket ni ska
kapa på mottagaren/plasttappen

Haka i mottagaren/plast-tappen på
rätt sida där självindragaren sitter på
skjutdörrbladet.

Haka i skjutdörrbladet och mät hur långt det
är från dörrbladets ovansida till längst upp i
takskenan och dra av topphjulets höjd (ca
13mm) från måttet för att ge plats åt
topphjulen.

Om ni vill att mjukstängaren ska stänga
mot en vägg, placera då plast-tappen med
ett avstånd i takskenan så skjutdörrbladet
stänger bra mot väggen. Avståndet kan
skilja på grund av att skjutdörrarna är
måttanpassade och att väggarna hemma
hos er eventuellt inte är helt raka. Men
centrummåttet på plast-tappen från
väggen brukar vara runt 215mm. Skruva åt
insexskruven som sitter i tappen med en
insexnyckel, testa att stäng dörrbladet. Ni
kan justera tappen genom att skruva upp
insexskruven och flytta den tills
skjutdörrbladet stannar på placeringen
som ni önskar. Ni behöver inte haka ur
dörrbladet igen för att justera tappen utan
ni kan skjuta den åt sidan under tiden.

Om ni vill byta sida på mjukstängaren på skjutdörrbladet

På ovansidan av bladet finns förpunktade hål. Skruva dit mjukstängaren på den sidan av bladet som
mjukstängaren ska vara på (höger eller vänster sida). Tänk på att självindragaren ska vara placerad mot hjulen.
När ni skruvar fast mjukstängaren tänk på att inte skruva så skruven slår runt.

Mellandörrstopp montering

Mellandörrstopp används vanligtvis om ni vill att skjutdörrbladet ska vara på ett visst ställe, exempelvis om den
ska vara stilla i ett visst öppet läge eller om ert golv hemma skulle ha lite lutning och ni vill att skjutdörrbladet
ska stanna utan att den rullar iväg, om ni till exempel inte har någon mjukstängare. Skjutdörrbladet kan rulla
över mellanstoppet. MONTERING: Ni monterar den i golvskenan genom att först sätta dit den i golvskenan och
testar i vilket läge ni vill att skjutdörrbladet ska stanna, därefter markerar ni vart den ska sitta (tänk på att den
platta sidan på mellandörrstoppet ska vara mot golvskenans platta sida, inte mot kulspåret). Efter det tar ni bort
den från golvskenan och limmar fast den på samma ställe med någon form av montagelim som passar till plast
och aluminium. Tänk på att efter den limmats fast är det svårt att få bort den igen.
(Mellandörrstopp medföljer alltid en per skjutdörrblad, dom ligger i en påse som sitter på emballaget / pallen
som skjutdörrbladen levereras på. Dessa är små och genomskinliga så skulle ni tappa bort dem kan ni bara ringa
oss så skickar vi nya på posten.)
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