
 

 

 

 

 

 

1. Asenna yläkisko kaapin / huoneen kattoon. Asennus kaapin kattoon tapahtuu 16 mm 
puuruuveilla ja huoneen kattoon sopivilla kiinnittimillä (ruuvit / kiinnittimet eivät sisälly 
toimitukseen). Tarkista aina sopiva kiinnitystapa materiaalin mukaan. 

Kiskossa on esiporatut reiät. Kisko asennetaan etureunastaan tasan kaapin katon kanssa.  

2. Aseta alakisko paikoilleen. Kisko asennetaan 20 mm syvemmälle kuin etukisko (kiskojen 
etureunasta mitattuna). Kiskon voi jo tässä kohtaa kiinnittää joko ruuveilla, 2-puolisella teipillä 
tai liimalla, mutta kiinnityksen voi tehdä myös siinä vaiheessa, kun ovet on nostettu paikoilleen, 
jolloin niiden pystysuoruus on mahdollista vielä tarkistaa. 

   

 

3. Alapyörästöissä on säätöruuvi. Säädä ennen ovien nostoa paikoilleen alapyörästöä pari 
senttiä ulospäin asennusasentoon ristipäisellä ruuvimeisselillä tai ruuvinvääntimellä.  
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4. Suojaa lattia pahvinpalalla tai vastaavalla, kun nostat ovia pystyyn, jotta profiili ei vahingoita 
lattiamateriaalia.  

  

 

5. Nosta taaempi ovi ensin paikoillen. Aseta ensin yläpyörät kiskoon ja sen jälkeen alapyörät 
paikoilleen. Kun pyörät ovat oikeissa urissaan, niin paina ovea alaspäin, jolloin kuulet pienen 
naksahduksen ovien nostonestimistä. Oven pitäisi liukua nyt helposti. Mikäli ovet eivät liu’u tai 
niistä kuuluu rahinaa tms. niin tarkista, että olet säätänyt pyörät riittävästi ulos ja että pyörät 
ovat varmasti hyvin kiskollaan. 

6. Voit nyt suorittaa kohdan 2. ohjeiden mukaisesti alakiskon kiinnityksen, jos et sitä vielä 
tehnyt. Monesti onkin hyvä suorittaa kiinnitys vasta nyt, jotta pystyy varmistumaan ovien 
pystysuoruudesta eli että alakisko on oikeassa linjassa yläkiskoon nähden. 

  

 

 



7. Kun kaikki ovet ovat paikoillaan pyörästöt kannattaa säätää niin, että ovet sulkeutuvat 
seinän mukaisesti eikä rakoja jää ylös tai alas oven kyljen ollessa seinää vasten. 

Tässä vaiheessa tulee päättää kumpi ovi tulee millekin puolelle, koska yleensä ei ole 
mahdollista säätää ovia niin että sama ovi menee molempien seinien mukaisesti. Tämä johtuu 
siitä että asunnon seinät ja lattia eivät ole täysin suorassa kulmassa toisiaan vasten. 

                     

 

8. Huomaa että ovet pitää säätää riittävän korkealle etteivät ne hankaa alakiskoon. 

Muista imuroida/puhdistaa alakisko ja pyörästöt säännöllisesti. 

Pyörästön huono toiminta ja/tai ääni ovia liikuteltaessa johtuu käytännössä aina joko säädöstä 
tai hiekasta/liasta alakiskossa. 

Jotkin lattiapinnoitteet aiheuttavat narinaa ovia liikuteltaessa. Silloin alakiskon ja lattian väliin 
kannattaa asentaa esimerkiksi teippi. 
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