Fenestra IOU on väljapoole avanev üheleheline kolmekordse klaaspaketiga rõduuks, mille
leng ja ukselehe välispind on kaetud alumiiniumiga. Rõduuksel on tammepuust lävepakk.

1. Ukse paigalduseks tuleb eemaldada ukselengist ukseleht,
selleks keera pidurilati kruvid lahti ja tõsta ukseleht hingedelt
maha.

2. Aseta ukse lävepaku alla 3 kandvat tugiklotsi nurkadest
50mm kaugusele ja keskele, et nad toestaksid nii ukse
lävepakku kui ka ukse küljelenge. Tugiklotsid peavad olema
niiskuskindlast materjalist. Loodi lävepakk täpselt
horisontaalseks.

3. Loodi uks paika vertikaalsuunas, kasuta selleks kiile või
keeratavaid hülsse , alusta ukse ülemiset ja alumisest
kinnitusavast, kontrolli ukse diagonaalide õigsust ning kinnita
ukse lengid sobivate kinnitusvahenditega seina. Leng ei või olla
kaldus ei sisse ega ka väljapoole.

4. Ukse kindlaks kinnitamiseks ja hilisema äravajumise
vältimiseks tuleb läbi ülemise hinge märgistatud augu
kinnitada antud seinakonstruktsioonile sobiv ankrukruvi .

5. Kontrolli veelkord diagonaalmõõte ja lengide sirgsust ning
hilisema äravajumise vältimiseks kiilu leng kinni alumise hinge
kohalt ja lukupoolsest ülemisest nurgast.

6. Peale nõuetekohast lengi tihendamist tõsta ukseleht
hingedele, kinnita pidurilatt ülalengi külge ning kontrolli ukse
käiku, vajadusel reguleeri käiguvahed ühtlaseks.

7. Ukse reguleerimine:
• külgsuunas reguleerimiseks on hingel reguleeritavad
tugiplaadid, mille seadmine toimub Torx T25 võtmega.

• kõrgussuunas reguleerimiseks eemalda kuuskantvõtmega
hinge ülevalt kate ja sama võtmega keera hinge üles või
allapoole, sama tee kõigi hingedega, et nad võrdselt kannaks
ukse raskust.

• kui ukseleht vajab mingil põhjusel täiendavat hinge poole
seadmist, siis on võimalik hingede alt eemaldada 1mm paksune
tald.

8. Ukse avamine ja sulgemine.
Uks on varustatud kolme lukustuspunktiga - ülevalt, keskelt ja
alt. Ukse avamiseks tuleb käepide pöörata horisontaalasendisse,
lukustamiseks tuleb link tagasi alla pöörata. Ukselehe avatud
asendis linki alla pöörates saab ukse fikseerida soovitud
asendisse.

9. Soovitav on kasutada ukse täiendavaks käigu piirajaks ja
sujuvaks pidurdamiseks uksepiirajat Fix 523, seda eriti tuulistes
piirkondades.

10. Kahepoolsel uksel on aktiivne pool (käepideme ja lukuga)
ning passiivne pool, mis on suletud riividega ukselehe ülalengis
ja lävepakus olevatesse riivipesadesse. Passiivse ukselehe
avamiseks pööra mõlemad riivid avatud positsiooni.

11. Hooldamine
Lukkude, pidurite ja hingede töökorras hoidmiseks tuleb neid
aastas korra õlitada ning pidurikassetti ja tihendeid niiske lapiga
puhastada, samuti kontrolli tihendite korrasolekut, kruvide
pingsust ning käiguvahede ühtlust, vajadusel reguleeri punkti 7
järgi.

