Monteringsanvisningar
1. Väg av och justera in underlaget för tröskeln så den hamnar i våg. Tröskeln måste ha jämnt
underlag så den inte sjunker ner på mitten eller buktar uppåt.
2. Montera karmhylsorna i karmen enligt tillverkarens instruktion. Sätt in karmen i väggöppningen och kila fast den med hjälp av karmhylsorna vid tröskel och överstycke utan att
skruva fast.
3. Sätt karmens gångjärnssida i lod och skruva fast gångjärnssidan. Kolla med långpass att
karmen inte böjer in eller ut mot väggregeln.
4. Häng i dörrbladet i karmen och justera in karmens låssida så att dörrbladet träffar karmen
lika uppe och nere. Låssidan på dörrbladet går att justera längre in eller/ut genom att justera
slutblecket i karmen. Detta skall ställas så att man får ett lagom stängningstryck och att dörren
sluter tätt. Se beskrivningen hur man ställer slutbleck. Skruva därefter i låssidans översta
karmskruv. Kontrollera att karmen inte kommit ur sitt rätta läge. Dra därefter i de andra
skruvarna. Kolla med långpass att karmen inte böjer in eller ut mot väggregeln.
5. Justera in karmen med karmskruvarna så att spelrummet mellan dörr och karm vid långsidorna blir 2-3 mm och lika hela vägen uppifrån och ner. OBS! Mindre än 2mm eller större
än 3mm spelrum vid låssidan kan komma att orsaka låsproblem.
TIPS! En Svensk 5-krona är 2mm och en 10-krona 3mm tjock!
6. Spelrum mot överstycke bör vara 2-3 mm. Om det behövs kan justering i höjdled ske med
ställskruv i toppen av gångjärnet. Se beskrivningen hur man ställer gångjärn.
7. Dreva väl mellan karm och vägg utan att packa drevningen hårt. Lämna luftspalt längst ut
vid klädseln. Använd inte fogskum för då kan efterjustering inte ske med karmskruv.
8. Tänk på att efter en tid kan efterjustering av spelrum med karmskruven behövas eller om
dörren hänger ner kan gångjärnen behöva bockas så att inte dörren går för nära karmen.
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Vanliga fel vid montage
•

Att man lodar gångjärnssida och låssida utan att provhänga dörren innan. För att det skall
bli korrekt så lodar man endast gångjärnssidan och placerar sedan låssidan så att dörrbladet sluter tätt/jämnt med karmen. Skulle dörren vara krokig skall den ändå slå an lika uppe
som nere. Pekar dörrbladet t.ex. bara ut uppe så måste karmen justeras.

•

Att dörren hänger ned och tar i tröskeln. Kan bero på att det är olika spelrum uppe och
nere på gångjärnssidan, eller att karmen måste justeras. Gångjärnen justeras med hjälp
av en gångjärnsriktare eller med justerskruvarna. Om det inte beror på att spelrummet är
olika på gångjärnssidan så måste karmen justeras.

•

Att spelrummet mellan karm och dörrblad blir för stort och gör att det blir luftläckage och
att låsen inte fungerar som den skall. Karmen har blivit isärdragen eller så måste gångjärnen justeras. Spelrummet skall vara jämt hela vägen ca.2 mm.

•

De flesta reklamationer beror på felmontage och det är väldigt viktigt att kolla detta innan
reklamation görs för att kunden inte skall dra på sig en onödig kostnad för besiktning.

Justering av slutbleck:
Enligt ordningen på bilden
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Justering av gångjärn
Höjdjustering av dörrbladet
•

lösgör knoppskruven (1) på det ena gångjärnet som ligger i knorran av dörrleden

•

Vrid sexkantskruven (2) som ligger i gångjärnets knorra medsols tills dörren nått önskad
höjd (ett varv lyfter dörren 1.25 mm)

•

justera dörrens alla gångjärn så att de börjar bära dörrens tyngd

•

skruva slutligen tillbaka knoppskruven (1) på varje gångjärn

Verktyg som behövs: sexkantnyckel AV5

Sidjustering av dörrbladet
Utvidgning av gångmånen mellan dörr och dörrkarm på gångjärnssidan
•

lossa alla fästskruvar (3) på de två nedersta gångjärnens karmblad några varv

•

vrid gångjärnets båda justeringsskruvar (4) medsols det antal varv som behövs
(ett varv flyttar dörrskivan ca 2 mm mot låssidan)

•

skruva åt fästskruvarna (3)

•

vidta vid behov samma åtgärd på det översta gångjärnet

Verktyg som behövs: sexkantnyckel AV4 och passande skruvmejsel för fästskruvarna

3/3

