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Asennusohjeet 
Installationsanvisningar  

 
AUTOTALLIN NOSTO-OVI AUTOMATIIKALLA 

LYFTDÖRR FÖR GARAGE MED AUTOMATIKEN 
 

NAB0049 
 

Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! 
Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! 

 
Käännös alkuperäisohjeista 

Översättning av originalanvisning 
 
 

ASENNUSOHJE 
 
1. Apukiskon asennus 

Sijoita apukisko ajoportin reunaan ja pidä sitä pystysuorassa kohdan  mukaisella tavalla. Koska 
pystykisko on liitetty jo valmiiksi apukiskoon, emme kuvaa tässä niiden asennustapoja. 
 

Merkitse porauskohta seinään apukiskossa olevan reiän mukaisesti, kuten kohdassa . Poraa 

tämän jälkeen reikä porakonetta käyttämällä kuvan  mukaisesti. Kiinnitä viimeiseksi apukisko 

seinään ruuveilla kohdan  mukaisesti. 
 
2. Tasapainotusjärjestelmän asennus 

Sijoita tasapainotusjärjestelmän osat yhteen huomioimalla kaikki vaiheet käsittelyn aikana kohdan  
mukaisesti. 
 

Sovita yhteen akseli, kaapelirumpu, vääntöjousi ja keskituki, kuten kohdassa . Liitä tämän jälkeen 

akseli ja apukisko yhteen ja kiinnitä keskituki kulkukorkeudelle, kohdan  mukaisesti. 
 

Kiinnitä vääntöjousi keskitukeen, kuten kohdassa . 
 
3. Vaakakiskon asennus 
Tyyppejä on: kaksoiskisko ja yksinkertainen kisko. Kaksoiskisko sisältää suuri- ja pienimutkaisen 
vaakakiskon ja vastaavasti yksinkertainen kisko sisältää ainoastaan suurimutkaisen vaakakiskon. Ota 
huomioon oletko hankkinut kaksoiskiskon tai yksinkertaisen kiskon. Kaksoiskiskon kiinnitysvaiheet, 

katso lisätietoja kohdista  ja . 
 
4. Ovipaneelin asennus 
Ensimmäinen ovipaneeli. Ensimmäinen vaihe: kiinnitä alumiini ovipaneelin pohjaan niiteillä kohtien 

,  ja  mukaisesti. Toinen vaihe: asenna pohjakannatin porakoneella ja ruuveilla kohtien  ja 

 mukaisesti. Ota huomioon vasen ja oikea puoli. Kolmas vaihe: asenna sarana sormien suojausta 
varten. On tarpeetonta liittää sitä levyyn täysin, koska rulla asennetaan myöhemmässä vaiheessa 

kohdan  mukaisella tavalla. Neljäs vaihe: keskisarana sormien suojausta varten, ovipaneeli, kuten 

kohdan  mukaisesti ja mittaa keskiviivan paikka ensin, kuten kohdassa . Nyt kaikki varusteet 

ovat asennettuja, kohdan  mukaisesti. Viides vaihe: sijoita rullat pohjakannattimiin ja rullaa ne 
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vaakakiskolta pystykiskolle pitämällä ovipaneelia pystysuorassa kohdan  mukaisella tavalla. 
Kuudes vaihe: liitä rullat levyihin molempia sivusaranoita varten ja kiinnitä ne saranoihin, katso kohta 

. 
 
Toinen paneeli. Ensimmäinen vaihe: kiinnitä saranat ovipaneelin keskelle ja sivuille. Toinen vaihe: 
asenna toinen ovipaneeli ensimmäisen ovipaneelin päälle. Kiinnitä paneeli porakoneella ja ruuveilla, 

kuten kohdan  mukaisesti. 
 
Kolmannen ja neljännen ovipaneelin asennus suoritetaan samalla tavalla, kuin toisen 
ovipaneelin asennus. 
 

Asenna yläkannatin. Se on ennen asennusta kohdan  mukaisesti. Kiinnitä yläkannattimet 
neljännen ovipaneelin yläreunaan ja sijoita rulla vaakakiskoon. Kiinnitä ovipaneeli porakoneella ja 

ruuveilla kohdan  mukaisesti. 
 
5. Vääntöjousen säätö 
Tässä asennusvaiheessa on turvallisuuteen kiinnitettävä äärimmäistä huomiota koko työvaiheen ajan. 
Valmistele ensin ”henkilö”- tyyppinen tikas ja sijoita se oven lähelle. Seiso sopivalla askelmalla, aseta 
kaksi valmistettua vahviketerästankoa jousilaitteen käyttöreikään. Kierrä tämän jälkeen vääntöjousta 

vastapäivään kohdan  mukaisesti. Toiseksi: Kierrosten laskukaava on kulkuaukon korkeus /30*4. 
Tämän jälkeen noudata varovaisuutta vahviketerästangon sijoittamisessa ovea vasten (sinun pitäisi 

sijoittaa pahvi niiden väliin). Ruuvaa tämän jälkeen molemmat jousilaitteen ruuvit kiinni kohdan  
mukaisesti. Kierrä sitten kaapeli erikseen kaapelirummun ympärille ohjauskourun läpi. Kun kaapeli on 

kiristettynä, ruuvaa molemmat kaapelirummun ruuvit kiinni kohdan  mukaisesti. Kolmanneksi: 
noudata varovaisuutta, kun sijoitat vahviketerästangon ylös ja vedät sen ulos käyttöreiästä. Tarkasta, 
että molempien sivukaapelien jousto on sama. 
 
6. Lukon asennus 
Ensimmäinen vaihe: varmista, että teet sopivan reiän toisen ovipaneelin keskelle lukon muodon 

mukaan kohdassa  kuvatulla tavalla. 

Toinen vaihe: erota lukko ja sijoita musta PVC – kansi ulko-ovipaneeliin kohdan  mukaisesti. 

Kiinnitä se tämän jälkeen ruuveilla ovipaneelin takaa kohdan  mukaisesti. Kolmas vaihe: kiinnitä 

kaapelikannattimet porakoneella ja ruuveilla keksisaranan liitokseen kuten kuvattu kohdassa . 
Kiinnitä kaapelin yksi puoli lukkoon kaapelikannattimen läpi. 
 

NOSTO-OVEN SAA ASENTAA VAIN AMMATTIASENTAJA! 
 

 
INSTALLATIONSANVISNINGAR  

 
1. Installera karmskenorna 

Placera karmskenorna mot garageöppningens sidor och se till att de hålls lodrätta som i . Eftersom 
den vertikala skenan är fäst vid karmskenan kommer vi inte att beskriva installationsmetoden. 

Märk borrhålens lägen enligt hålen i karmskenan som i , och borra därefter hålen med en elektrisk 

borrmaskin som i . Fäst därefter karmskenan på garageöppningens karm med skruvar som i . 
 
2. Montering av balanssystemet 

Montera balanssystemet, och var noga med att samtliga delar ingår som i . 

Montera axeln, kabeltrumman, torsionsfjädern och mittstödet som i . Förbind därefter axeln och 
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karmskenen, och fäst mittstödet i taket som i . 

Fäst torsionsfjädern på mittstödet som i . 
 
3. Installation av horisontala skenan 
Porten kan vara försedd med dubbla eller enkla skenor. De dubbla skenorna har både stor och liten 
kurva på de horisontala delarna, och porten med enkla skenor har endast den stora kurvan. 
Installation skiljer mellan de två typerna varför det är viktigt att montera den port du köpt med 

hänvisning till bilderna  respektive . 
 

4. Installation av dörrpanelen 
Den första panelen av aluminiumlegering, första steget, ska fästas vid dörrpanelens botten med nitar 

som i  ,  och . I andra steget installeras undre fästet med en elektrisk borrmaskin och 

skruvar som i , . Observera högra och vänstra vinklarna. I tredje steget ska gångjärnets 
sprintskydd monteras. Det måste anslutas med plattan för att kunna installera rullen i nästa steg som i 

. I fjärde steget installeras mellersta gångjärnets sprintskydd på dörrpanelen som i . Observera 

att centerlinjen måste först mätas som i . Samtliga tillbehör är nu monterade såväl som . I femte 
steget ska rullarna föras in i undre fästena och föras från den horisontala skenan till den vertikala så 

att dörrpanelen hålls vertikal som i . I sjätte steget ska rullarna fästas vid gångjärnens plattor på 

båda sidor, och fäst dem på gångjärnen som i . 
 
Andra panelen. I första steget ska gångjärnen fästas på dörrens sidor och mitt. I andra steget 
installeras andra dörrpanelen över den första. Fäst panelen med en elektrisk borrmaskin och skruvar 

som i . 
Tredje och fjärde dörrpanelerna installeras på samma sätt. 

Montera övre fästet som visas i . Fäst övre fästet längs fjärde dörrpanelens överkant, och för in 

rullen i den horisontala skenan. Fäst panelen med en elektrisk borrmaskin och skruvar som i . 
 
5. Justera torsionsfjädern 
Detta moment måste utföras noga med avseende på säkerhet. Placera först en stege intill dörren. För 
in de medföljande hävstänger i nålen på fjäderns ändlock, och spänn torsionsfjädern genom att vrida 

locket moturs som i . Använd formeln portöppningens höjd/30*4 för att beräkna antalet varv fjädern 
ska spännas. Stöd sedan hävarmen försiktigt mot dörren (lägg en kartongbit emellan), och skruva fast 

båda. Skruva fast fjäderfästet med en blocknyckel som i . Linda vajern runt kabeltrumman genom 

styrspåret. När vajern är spänd ska båda skruvarna på kabeltrumman dras fast som i . Lyft 
försiktigt hävarmen och dra ut den ur fästet. Kontrollera att vajrarna på båda sidorna är lika spända. 
 
6. Montera låset 

Borra först ett lämpligt hål mitt på andra dörrpanelen som passar låset som i . 

Ta isär låset och placera det svarta PVC-locket på dörrpanelens utsida som i . Fäst det därefter 

med skruvar för dörrpanelens baksida som i . 
Fäst kabelfästena med en elektrisk borrmaskin och skruvar i skarven på mellersta gångjärnet som i 

. Fäst vajerns ena ända vid låset genom kabelfästet. 
 

ENDAST YRKESMONTÖR FÅR MONTERA LYFTDÖRREN! 
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Nro. / 
Nr.  Nimi / Benämning Tiedot / 

Specification Määrä / Antal Huomautus / 
Anmärking 

1 Sähköporakone / Elektrisk 
borrmaskin  1  

2 Sähkövääntöavain / 
Elektrisk hylsnyckel  1  

3 
Siirrettävä avain tai 
hylsyavain / Block- eller 
hylsnyckel 

 1 sarja / ställ  

4 Sideteippi / Tejpband 7.5m 1  
5 Ruuvitaltta / Skruvmejslar  2  

6 Ristipääruuvitaltta / 
Phillipsskruvmejslar  2  

7 "Henkilö"- tyyppinen tikas / 
Stege  1  

8 Vasara / Hammare  1  
9 Pihdit / Tång  1  

10 

Käsikäyttöinen 
sähköporakone ja 
erikoisreikäterä / 
Borrmaskin och hålsåg 

Reikäterä halkaisija / 
Hålsåg 

diameter:20mm 
1  

11 Kiviporat / Sprintar Φ10, Φ4.2 
Φ10, Φ6 

Yksi kutakin / en av 
varje  

12 
Lyöjä jännityksessä / 
Hävarm för fjäderns 
spänning 

 1  

13 Voiteluöljy / Smörolja  1 pussi / påse 500 g 

14 Vaijeripaino / Vajer 
 5m 1  

15 Kynä / Penna  1  
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YMPÄRISTÖNSUOJELU 
Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja 
kierrätyksestä annettuja ohjeita. 
 
Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja 

elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja www.serty.fi 
 

TAKUU 
Maahantuoja myöntää tälle tuotteelle asennustakuun. 

Maahantuoja: VKO FIN-63610 
 

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
 
EU-maahantuoja: Veljekset Keskinen Oy 
    Onnentie 7 
    63610 TUURI 
 
vakuuttamme, että  Laite: Power Force autotallin nosto-ovi automatiikalla 
   Tyyppikoodi: NAB0049 
 
täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 89/106/EC, 89/336/EEC, 98/37/EC, 2006/95/EC.  
ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen: EN55014-1:2000+A1:2001+A2:2002, 
EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3:1995+A1:2001, EN55014-2:1997+A1:2001, EN14351-1,  
US EPA 5021A-2003, EN13241-1:2003 ART. 6.2, EN12453:2001, EN1050:1996, EN60204-1:2006. 
 
13.4.2012 
 
 

MILJÖVÅRD 
Följa lokala anvisningar om avfallsservice med förpackning. 
 
Gamla apparater måste lämnas till separat insamling för el-avfall. 
Tilläggsuppgifter: www.serty.fi 

 
GARANTI 
Produkten har installationsgaranti. 

Importör: VKO FIN-63610 
 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-KRAV 
 

 
EU-importör:  Veljekset Keskinen Oy 
  Onnentie 7 
  63610 TUURI 
 
försäkrar att Produkt: Power Force lyftdörr för garage med automatiken  
  Typkod: NAB0049 
 
uppfyller kraven enligt följande direktiv: 89/106/EC, 89/336/EEC, 98/37/EC, 2006/95/EC.  
och överensstämmer med följande standarder: EN55014-1:2000+A1:2001+A2:2002,  
EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3:1995+A1:2001, EN55014-2:1997+A1:2001, EN14351-1,  
US EPA 5021A-2003, EN13241-1:2003 ART. 6.2, EN12453:2001, EN1050:1996, EN60204-1:2006. 
 
13.4.2012 


