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Monteringsvejledning

SCAN MIG

Vi anbefaler at se vores montagefilm. Scan QR-koden.
Før du påbegynder monteringen skal du sikre dig, at alle dele til glasvæggen
samt monteringsværktøjet er tilgængeligt.

Anbefalet rækkefølge:
•

Start med at montere i den side hvor der er færrest sideglas

•

Derefter montering af karm

•

Hvis der er overglas over døren: isætning af overglas

•

Montering af de efterfølgende sideglas

Dørkarm samles:
•

Begge hænglser monteres i den ene karmside med de medfølgende M5 x 10
mm skruer. De skal spændes med max 6 Nm

•

Slutblik monteres i den modsatte karmside med M5 x 10 mm skruer

•

Plast hjørnesamling (1) sættes ind i toppen, dertil isættes M6 x 70 mm skruer
(2) (vigtigt at skruen går gennem toppen af karmen) og fæstes med tværbøsningen M6 x 10mm (3) som vist på billedet (4)

•

Dette gentages i alt 2 gange pr hjørne

•

Toppen sættes ned i højre og venstre karm del, hvorefter skruerne spændes

1
3

2

godt til (5 Nm)

Montering af klik profiler og u-skinner:
•

4

Opskæring af klik og u-skinne ud fra medfølgende tegning, dog er det vigtigt
også at måle op på stedet, hvis der er unøjagtigheder

•

Vigtigt: Der skal skæres et hjørne af den faste del af klikprofilet på væggen
som vist på tegningen, figur 1

•

Skumtape påsættes både klikprofil og u-skinne før montering

•

Klikprofil i gulv monteres med passende skruer til underlaget pr ca 450 mm.
Klikprofilet skal monteres helt ud til væggen, da det er de vandrette profiler
som skal være gennemgående

•

God ide at lægge en liste (ved en M9dør = 893mm) mellem klikprofilerne i
gulvet

•

God ide at anvende en laser for at sikre at top u-skinnen kommer til at flugte
medklikprofilet i bunden, særligt vigtigt når væggene ikke er i lod

•

U-profil top monteres med passende skruer, pr ca 450 mm

•

Klikprofilet i væggen monteres med passende skuer pr ca 450 mm.
Klikprofilet skal støde ned til klikprofil i gulv og u-skinnen i top

FIGUR 1

Montering af glas samt karm:
•

Hvis der er sideglas til døren isættes dette glas

•

Husk at bruge de medfølgende glasklodser under glas

•

Monter derefter kliklisterne til profilerne

•

Glas fæstnes med det medfølgende skubgummi på begge sider af glasset

•

Karmen placeres i hullet. Sikre at den er i lod

•

Karmen fæstnes til klikprofilet på begge sider af døren vha. de medsendte
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spånskruer (4,5 x 60 mm) som på figur 2
•

Glasklodser ilægges klikprofilen i bunden

•

Sideglas i den modsatte side af døren isættes. Sikre de står i lod

•

Glasbånd monteres på en side, og bibehold tapen på den anden side, så den
blå beskyttelsesfolie på tapen kan fjernes efterfølgende (kan også gøres
inden glasset sættes i skinnerne)

•

Efterfølgende glas monteres på tilsvarende vis

•

Sikre at de står i lod. Hvis ikke, rettes de op med glasklodser

•

Glassene skubbes sammen med samle-sugekopper og beskyttelsesfolien
på tapen fjernes

•

Klik-delen monteres

•

Skubgummi isættes på begge sider

Montering af lydskinne (skal monteres på hængselssiden):
•

Rengøring af glasset nederst på døren

•

Påsætning af det medfølgende tape

•

Lydskinnen monteres på samme side, dvs oven på tapen

•

Sikre at lydskinnen vender korrekt. Fjederen der trykker gummilisten ned
skal være i hængselssiden

•

Hvis den ikke er vendt korrekt skal den vendes ved at tage skinnen ud af dækkappen og vende den 180 grader (se monteringsvejledningen for lydskinnen
som findes i pakken)

Montering af glasdør:
•

Glasdøren monteres i karmen

•

Låsekasse monteres på glasdøren. Bemærk at den evt. skal vendes,
se nedenfor

•

Greb monteres

•

Låsekasse kan både anvendes til højre og venstrehængt dør, hvis
den skal vendes skal man:

•

		

- Fjerne dækkappe og greb

		

- Vende selve låsekassen

		

- Skrue palen ud og vende palen

		

- Skrue palen på igen

Således er den vendt og kan monteres på en glasdør

SCANWALLS er nu færdig monteret.
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