
2. Placera dörren på golvet.  Öppna låset försiktigt 

med en skiftnyckel eller skruvmejsel. Skjut 

dörrbladet av gångjärnen och lägg åt sidan.

3. Skruva fast monteringsskruvarna i alla fabriksborrade hål 

med en insexnyckel eller ett lämpligt monteringsverktyg. 

4. På utsidan av väggöppningen, fäst blocken för 

att förhindra att de faller ut. Placera dörrkarmen 

i dörröppningen.

5. Skruva loss monteringsskruvarna på båda sidor av 

dörrkarmen så att de ligger intill sidoväggens sidor.

Instruktion för montering av ytterdörrar

1. Fäst nivåklossar till väggöppningens botten inte mer 

än 100 mm från kanten på utsidan. Undersök med hjälp 

av ett vattenpass om nivåklossarna är placerade lodrätt. 

Vid behov ska klossarnas höjd korrigeras. 



6. Kontrollera diagonal dimension i båda riktningarna. Kontrollera med ett 

vattenpass om dörrkarmarna är helt raka på alla sidor för att säkerställa att 

sidorna inte är böjda och inte lutar sig i någon riktning. Jämna ut om 

nödvändigt genom att lossa monteringsbultarna, justera 

dörrkarmspositionen och skruva loss skruvarna igen.

7. Skruva loss de kvarvarande 

monteringsskruvarna så att de anligger på 

båda sidor av väggöppningen.

8. Skruva dörrkarmarna på väggen med skruvar som är anpassade 

till lämpligt väggmaterial - sida med gångjärn och övre hål på sidan 

av låset. Häng dörrbladet och placera dörrkarmen på dörren.Häng 

upp dörrbladet och sätt dörrramen till dörren. Dra åt de 

återstående skruvarna i dörrkarmen.

9. Kontrollera igen med ett vattenpass om fönsterkarmen är rak, inte lutar mot rummet eller utsidan, och om 

ramsidorna är utbuktande. Om det är nödvändigt att rätta till enheten, skruva loss skruvarna, lossa 

monteringselementen, flytta dörrkarmen och dra åt den igen.

Bara korrekt montering av dörrkarm garanterar täthet och korrekt funktion av produkten.

10. Dra åt samtliga skruvar och täck över öppningarna med en propp. 
11. Isolera klyftan mellan dörrkarmen och väggen med mineralull eller glas.  Isolation ska tillhandahållas under tröskeln. 

OBSERVERA: Använd inte monteringsskum - detta kommer att upphäva garantin.

Dystrybutor: Hemfint Kristianstad AB

Källbogatan 1, 280 64 Glimåkra, SWEDEN

Producent: GRASP Sp. z o.o.

ul.Wójcików 18, 26-900 Kozienice, POLAND


