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Bemærk! Monteringsvejledningen skal følges for at sikre
dørenes brand- og lukkefunktion.

A. Automatisk kantrigle type OLDA 28 HZ
1.
Dobbeltdørene leveres med færdigmonterede kantrigler og løse
monteringsdele i plastpose. (Posen indeholder 2 stk. karmslutblik
med tilhørende skruer samt glideblik med stifter).

2.
Karmen monteres og den stående dør isættes.

3.
Markér positionen for slutblik bund- og overstykke ved hjælp af
tapperne på kantriglerne. (Farv evt. tapperne med kridt eller blyant
og aktiver kantriglerne).

4.
Fastgør slutblik top/bund og bor hul for tapperne. (Ø=11 mm).

5.
Kontroller funktionen af kantriglerne. (Må ikke møde modstand
i hullerne).

6.
Længde på styretapperne kan justeres på følgende måde:
• Afmontér kantrigle
• Løsn umbraco skrue, som sidder i bund af styretap med 3 mm
umbraconøgle.
• Drej styretap indtil ønsket længde, dog max. 10 mm for Olda 28.
• Efterspænd umbraco skrue efter endt justering.

B. Manuel kantrigle type OLDA 30 HZ
1.
Dobbeltdørene leveres med færdigmonterede kantrigler og løse
monteringsdele i plastpose. (Posen indeholder 2 stk. karmslutblik
med tilhørende skruer).

2.
Karmen monteres og den stående dør isættes.

3.
Marker positionen for slutblik bund- og overstykke ved hjælp af
tapperne på kantriglerne. (Farv evt. tapperne med kridt eller blyant
og aktivér kantriglerne).

4.
Fastgør slutblik top/bund og bor hul for tapperne. (Ø=11 mm).

5.
Kontroller funktionen af kantriglerne. (Må ikke møde modstand
i hullerne).

6.
Længde på styretapperne kan justeres på følgende måde:
• Afmontér kantrigle
• Løsn umbraco skrue, som sidder i bund af styretap med 3 mm
umbraconøgle.
• Drej styretap indtil ønsket længde dog max. 6 mm for Olda 30.
• Efterspænd umbraco skrue efter endt justering.

Hos JELD-WEN er det en del af vores forretningsstrategi, løbende at foretage
forbedrende konstruktionsændringer. Der kan således forekomme afvigelser på
produktet i forhold til beskrivelsen i monteringsvejledningen.
Der tages forbehold for trykfejl.

