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Puuoven asennus- ja hoito-ohje 
 
TOIMITUSTAPA, VARASTOINTI JA KÄSITTELY 
 
NOPPA puuovi toimitetaan karmeihin kiinnitettynä joko oikean- tai vasenkätisenä. Symmetrisessä 
ovessa kätisyyttä voidaan vaihtaa asennettaessa. 
 
Ovilähetyksen saapuessa tarkista lähetyspakkauksen kunto ja tee kuljetusvauriohuomautus rahdin 
kuljettajalle. Ostaessasi oven myymälästä tarkista ovet heti pakkauksen avattuasi ja tee mahdolliset 
huomautukset 7 päivän kuluessa oven myyjälle.Älä koskaan asenna virheellistä tai vioittunutta ovea 
ilman valmistajan lupaa. Valmistaja ei korvaa oven asentamisesta, asennuksen purkamisesta tai 
kuljetuksista aiheutuneita ylimääräisiä kuluja. 
 
Varastoi ovet kosteudelta suojassa tasalämpöisissä olosuhteissa. Valmistaja tai myyjä ei korvaa 
väärin varastoidun oven vaurioita.  PUUVALMIS OVI ON PINTAKÄSITELTÄVÄ ENNEN 
ASENNUSTA  ASIANMUKAISESTI. 
 
TAKUU 
NOPPA puuovilla on 1 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu raukeaa jos ovi on virheellisesti 
asennettu, pintakäsitelty ja huollettu. Takuu ei korvaa veden, auringonvalon tai pakkasen aiheuttamia 
halkeiluja, paneeleiden vääntymiä tai värivirheitä. 
                               
ASENTAMINEN  

1. Varmista että ovi on sopivan kokoinen asennusaukkoon ja että ovikarmin ja seinän tai rungon 
väliin jää riittävästi tilaa eristämistä ja oven säätämistä varten. Käytä eristeenä eristevillaa tai 
vastaavaa jolloin oven säätäminen on myöhemmin mahdollista. 
 

2. Irroita ovilevy saranoiltaan ja aseta se asennuksen ajaksi niin, ettei ovi pääse vaurioitumaan. 
 

3. Varmista kynnyksen vaakasuoruus ja eristämismahdollisuus. Asenna kynnyksen alle 
kosteuseriste. 

 
4. Asenna ovilevy paikoilleen ja suorita karmin lopullinen säätö ovilevyn avulla. Tavoitteena on, 

että ovilevyn etureuna ja karmin etureuna ovat samalla tasolla ja rako samalevyinen oven 
joka reunalla. Säädettävissä saranoissa säädä rakoja myös saranoiden säätöjen avulla. 
 

5. Aseta karmin saranasivu pystysuoraan ja kiinnitä karmi. Varmista että kiinnityskiilat on 
sijoitettu kiinnityspisteiden kohdalle. Karmikiinnityksessä tulee käyttää asianmukaisia ruuveja 
ja kiinnityskiiloja pareittain. 
 

6. Kiinnitä  lukkopuolen karmi oven kanssa suoraan ja kiinnitä kiinnityskiiloilla ja ruuveilla. 
 

7.  Varmista että ovilehden painoa jakautuu tasaisesti kaikille saranoille. 
 

8. Tarkista että ovi avautuu ja sulkeutuu hyvin. Säädä tarvittaessa. 
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Puuoven asennus- ja hoito-ohje 
 
 
 
 
UMPIOVI/VARASTON OVI 
 
Mikäli ovessa on symmetrinen lukkorunko 
(4190), kätisyys on vaihdettavissa kääntämällä  
lukon kieli kahdella kuusiokoloruuvilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOITO-OHJEET 
 
Puuosien käsittely ja puhdistus 
Puuvamis NOPPA-ovi on heti pintakäsiteltävä asianmukaisesti.  Maalaus- tai pintakäsittelyohjeet ja 
vaihtoehdot saat  asiantuntevalta maalikauppiaalta. 
 
Lukot, helat ja tiivisteet 
Lukot: Voitele lukkojen teljet ja avainpesät  vuosittain lukkoöljyllä. Tarkista myös painikkeen lukon ja avainpesän 
ruuvien kireys vähintään kerran vuodessa. 
 
Tiivisteet (vain eristetyissä ovissa): Normaali puhdistus oven puhdistuksen yhteydessä on riittävä. Rikkoutunut tiiviste 
on vaihdettava uuteen. Jos tiiviste irtoaa, se painetaan takaisin tiivisteuraan. 
 
Säädettävä vastalevy  (lukon vastakappale): Vastalevyssä on portaaton säätö, jolla saadaan tiivisteen toimivuus 
paremmaksi ja oven käyttömukavuus paranee. Säätö ruuvitaltalla rintapinnasta: löysää ensin ruuvit, siirrä säätölevy 
haluamaasi kohtaan ja kiristä ruuvit  takaisin kiinni.  
 
Saranat: Säännöllinen voitelu parantaa saranoiden toimintaa ja pidentää niiden käyttöikää. Säädä oven käyntivälejä 
tarvittaessa, sillä vuodenajat ja sääolosuhteiden muutokset vaikuttavat ovia ympäröiviin rakenteisiin siten, että 
rakenteet elävät. 
 
Saranoiden säätö: (kts. kuva) Kierrä yhden saranan nuppi (1) 
kuusiokoloavaimella (2) irti, jolloin ovi nousee n. 1mm/säätöruuvin kierros (3). 
Kun olet saanut ovilevyn halutulle korkeudelle, säädä myös muut saranat 
samoin, jotta oven paino saadaan jakautumaan kaikille saranoille tasaisesti.  
Kierrä sarananupit (1) paikoilleen. 
Voit tehdä myös sivuttaissäädön: Avaa ovi tarpeeksi, että voit esteettä säätää 
saranan karmilehden ruuveja. Löysää ruuvitaltalla (5) keskimmäisten 
saranoiden kiinnitysruuveja (4) n. 1½ kierrosta, kierrä säätöruveja 
myötäpäivään (6). Yksi kierros sivusäätöruuvilla (6) myötäpäivään siirtää 
ovilevyä saranan kohdalta lukkoon päin n. 2 mm. Säädettyäsi molemmat 
sivusäätöruuvit (6) samaan syvyyteen, kiristä kiinnitysruuvit (4) . Tee sama 
säätö tarvittaessa seuraavaksi ylimmälle saranalle. Säädä keskimmäisten 
saranoiden sivusäätöruuvit (6) siihten syvyyteen, johon ovi ala- tai 
yläsaranoiden säädön jälkeen  asettuu. Tarkista, että keskimmäiset saranat 
on säädetty samaan linjaan ylä- ja alasarana kanssa sivusuunnassa. Lopuksi 
kiristä vielä kaikki saranoiden kiinnitysruuvit (4). 
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