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AVAAMINEN 
Varma liukuovi avautuu ulkopuolelle. Ovi avataan 

kääntämällä painike yläasentoon ja ovilehteä 

liikutetaan sivusuunnassa. Varmista, että painike 

on täysin yläasennossa ennen oven liikuttamista. 

SULKEMINEN
Kun ovi halutaan sulkea, vedetään ovilehti kiinni 

sivukarmiin ja käännetään painike ala-asentoon 

(180 astetta). Suljettuna ovi painautuu tiukasti 

joka puolelta kiinni tiivisteitä ja karmia vasten. 

Ovi avataan kääntämällä painike jälleen 180 

astetta ylöspäin.  

LUKITSEMINEN
Ovi lukitaan sisäpuolen vääntönupista tai avai-

mella.

TUULETTAMINEN
Oven voi asettaa tuuletusasentoon kääntämällä 

painike vaakaasentoon. 

TURVALLISUUS
Tarkista aina ennen oven sulkemista, ettei oviau-

kossa tai liukukiskossa ole esteitä oven liikkumi-

selle. Varmista, ettei sulkeutuvan oven väliin jää 

esim. lapsia, lemmikkejä tai sormia. 

HUOMIOITAVAA
Pidä koko ajan kiinni liukuoven painikkeesta 

kun liikutat ovea, jotta ovi ei pääse törmäämään 

voimakkaasti ääriasentoihin ja vahingoita oven 

rakenteita. Älä siis anna oven liukua vapaasti, 

vaan saata ovi haluttuun asentoon. Huomioi, että 

liukuva ovilehti on raskas. 
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VARMA LIUKUOVEN 
KÄYTTÖ

Liukuoven voi avata, kun painike 
on yläasennossa. 

Liukuovi suljettuna. Ovi 
lukitaan avaimella (kuvassa 
avainpesä) tai vääntö-
nupista.

Varma Liukuovi sisältä päin katsottuna. 



PUHDISTUS JA HUOLTO 

Varma Liukuovi on helppohoitoinen. Pienillä, säännölli-

sillä huoltotoimenpiteillä varmistat oven toimivuuden ja 

ulkonäön säilymisen pitkään.

LASIT 
Lasin pesussa suositellaan käytettäväksi haaleaa vettä. 

Pesuaineeksi sopii normaalien ikkunanpesuaineiden 

lisäksi mieto astianpesuaine. Varsinaisen pesun jälkeen 

lasi huuhdellaan puhtaalla vedellä. Lasta ja säämiskä tai 

pehmeä, nukkaamaton kangas käyvät kuivaamiseen. 

Nurkat kuivataan erityisen huolellisesti. Vältä pesussa 

runsasta veden käyttöä. Valumavesien pääsy oven puu-

rakenteisiin saattaa aiheuttaa vaurioita. 

Vaikeat tahrat poistetaan liuottimella (esim. Würth 

Acryl-Cleaner). Lasissa olevien tahrojen puhdistukseen 

voidaan käyttää myös ammoniakki- tai alkoholipohjaisia 

ikkunanpesuaineita. Lasipinnoille tulleet vaikeat tahrat, 

kuten liima, maali, lakka ja silikoni puhdistetaan lasipuh-

distusterällä tai partakoneen terällä (Huom! Jos kyseessä 

on pinnoitettu lasi, teräviä lastoja tai teräsvillaa ei saa 

käyttää). Tahraa poistettaessa aseta terä koko leikkaus-

pinnan matkalta tiiviisti lasiin kiinni ja työnnä terää viistos-

ti lasin pinnalla. Vältä tylsien terien käyttöä ja raaputusta, 

ettei lasiin tule naarmuja. 

Jotkin pesuaineet voivat jättää lasiin kalvomaisen pinnan, 

joka näkyy lasissa harmautena ja sateenkaaren värisinä 

heijastumina. Emäksiset pesuaineet syövyttävät lasia ja 

aiheuttavat lasin samentumisen. Varmista, ettei käyttämä-

si lasinpesuaine sisällä hankaavia aineita.

MAALIPINNAT
Maalatut pinnat puhdistetaan tarvittaessa ja vähintään 

puolen vuoden välein. Pesuun käytetään emäksisiä yleis-

puhdistusaineita (esim. astian-pesuaine). Vaikeampi lika 

poistetaan esimerkiksi pehmeään kankaaseen imeyte-

tyllä lakkabensiinillä, minkä jälkeen pinta pestään välittö-

mästi laimealla yleispuhdistusaineella.
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VARMA LIUKUOVEN 
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ALUMIINIPINNAT

Alumiinipinnat ovat lähes huoltovapaat. Värimuutosten 

estämiseksi suositellaan kuitenkin säännöllistä pesua 

neutraalilla pesuaineella. Värimuutoksia aiheuttavat mm. 

liikenteen pöly, noki ja ympäristösaasteet. Ovien kyn-

nyksessä olevat alumiinilistat puhdistetaan tarvittaessa 

harjalla, imuroimalla tai pyyhkeellä ja miedoilla puhdistus-

aineilla.

Hankausaineiden, ammoniakkia sisältävien tai muiden 

voimakkaiden liuottimien (esim. tinneri ja asetoni) käyt-

töä tulee välttää, sillä ne voivat himmentää maalipintoja. 

Runsasta veden käyttöä on myöskin vältettävä. 

TIIVISTEET
Tiivisteet tulee puhdistaa pesun yhteydessä esim. 

laimealla yleispuhdistusaineella. Jos tiiviste irtoaa, se 

painetaan takaisin uraansa. Silikonisauma korjataan tar-

vittaessa silikonimassalla.

LIUKUKISKOT, PAINIKKEET JA HELAT
Varmista oven hiljainen ja sujuva liikkuminen sekä liu-

kumekanismin kesto pitämällä alaliukukisko puhtaana 

pölystä, hiekasta ja muusta liasta. Puhdistukseen sovel-

tuu laimea yleispesuaine. Hankausaineita ja –välineitä ei 

suositella. 


