
   SOLAR SARANA Hyönteisoven asennus 
 
 
        TOIMITUSSISÄLTÖ     

   
   
012   VEDIN 1 KPL + RUUVIT  

     016   SARANAN JOUSISARJA 2 KPL 
     017   SARANAN PUOLIKAS OVEEN 2 KPL + NIITIT 
     020   SARANAN RUNKO 2 KPL + RUUVIT 

021   SARANA SÄÄTÖLEVY 2 KPL 
 
  OVILEVY        +    OSAT 
 
      

   
 1) Poraa 4 mm reiät reunaprofiilin 18mm 2) Kiinnitä saranakappale vetoniiteillä 3) Käytettäessä "Pinta-saranointia" 
 leveän ulkoreunan keskelle, sekä ylös oveen. Vetoniittien kiinnittämiseen ovilevyn tulee ylittää aukko kuvan 
 että alas, mitoitus kuvassa.      tarvitset siihen tarkoitetut pihdit.  mukaisesti. 
 
 

 
ngot kiinnitetään  6) T 4) "Pinta-saranoiden ru 5) Käytettäessä "Syvennys-saranointia" yönnä yhdistetty jousimekanismi/ 

ruuveilla seinäpintaan. ru got n   kiinnitetään "Syvennyssaranan" n saranatappi paikoilleen. Riippuen jouse
ös  ruuveilla karmin syvennykseen.  kätisyydestä se voidaan asentaa my

      ylhäältä alaspäin. 

 
nen säätömutteri sarana- si vedin oveen vaaka-  7) Aseta muovi 8) Säädä saranan jousivoima kiertä- 9) Kiinnitä lopuk

pin päähän. tuen kohdalle.  ta mällä säätömutterista. Kierron jälkeen  
ole-   säätömutteri painetaan saranassa 

  vaan 6-kulmaiseen lukituskoloon. 
een mukaan aa.   Säätöä voidaan tarp muutt

      
 
 



 HINGED MOSQUITO DOOR Mounting instruction 
 
 
        Content     

   
   
012   HANDLE 1 PC + SCREWS  

     016   AUTO CLOSURE SET 2 PCS 
     017   HINGE FOR DOOR 2 PCS + RIVETS 
     020   BODY OF HINGE 2 PCS + SCREWS 

021   SPACER FOR HINGE 2 PCS 
 
  Door        +    Components 
 
      

   
 1) Drill the holes (diam. 4 mm) onto 2) Mount the hinges by rivets. The  3) For the face mounting, place the 
 outside edge of the door frame special pliers are needed for the   mosquito door onto existing door frame 
        rivets.   like above. 
 
 

 
6) Place the auto   4) For the face mounting, mount the 5) For the inside mounting, mount the  closure set into hinge.

ges onto existing door frame es i to existing door f ame    body of hin body of hing n r Depending of the type of autoclosure, 
      by screws. by screws.   it will be mountable also from up to down.  
 

 
) Place the plastic nut. unt the handle to near of the midle  7 8) Set the tension for the closure by 9) Mo

 the hexagon bar.   screwdriver and push down
r locking the tension.   nut fo

   
      

 


