
 

 

D-ulko-ovien (Luo ja Uo) asennusohjeet Rev. 3.1 
 
 

Hyvä Asiakas, 
 

Onnittelut Sinulle, että olet valinnut korkealaatuiset 
Profin tuotteet. Varmistaaksemme tuotteiden moitteet-
toman toiminnan ja edustavan ulkonäön vielä vuosien-
kin kuluttua, pyydämme teitä huomioimaan seuraavat 
ohjeet. Tutustuthan myös yleisiin vastaanottami-
sen, rakennusaikaisen varastoinnin ja käyttöohjei-
siin. Ohjeiden noudattaminen on edellytyksenä 
takuun voimassaololle. 

 
 

Tuotteiden asentaminen 
 

Huomioithan, että tuotteet asennetaan vasta sitten, 
kun olosuhteet rakennuksen sisällä vastaavat lo-
pullisia käyttökohteen olosuhteita! 

 
Tuotteiden toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärke-
ää, että asennus tehdään huolellisesti. Oikean lopputu-
loksen saavuttamiseksi suosittelemme tuotteiden 
asentamista ammattilaisten toimesta. Takuu ei korvaa 
virheellisen asennuksen aiheuttamia vaurioita. Tuottei-
ta ei myöskään koskaan saa käyttää kantavina raken-
teina. Hirsitaloissa on huolehdittava riittävästä 
painumisvarasta (varmista hirsitalotoimittajalta). 

 
Mikäli tuotteita joudutaan suojaamaan, on käytettävä 
vain maalauspinnoille soveltuvia teippejä. Suojausaika 
on pyrittävä minimoimaan, jotta teippaus ei aiheuta 
vaurioita tuotteisiin. Teippaus suoritetaan aina asiak-
kaan omalla vastuulla. 
 
Varmista ennen asentamista, että seinältä valuva vesi 
ei pääse tunkeutumaan vuorilautojen, vesipeltien tai 
muiden verhouslautojen takaa oven asennusväleihin 
tai karmirakenteeseen. Tämä varmistetaan riittävän 
pitkillä yläpuolisilla tippalaudoilla sekä tiivistämällä 
vuorilautojen ja verhouslautojen välit siihen soveltuval-
la tiivistemassalla.  
 
Helat ja tarvikkeet ovat pakattuna pahvilaatikkoon, joka 
löytyy toimituksesta. Avaimet ovat kiinnitettynä lukko-
runkoon. 

Asennusvaiheet 
 

1. Tarkasta asennusaukko ja karmien kiinnityskohdat. Varmista, 
että kynnyksen alusta on suorassa ja tasainen. 

2. Asenna alareunaan kynnyksen alle eriste. Betonipinnan päälle 
on laitettava kosteussulku.  

3. Aseta asennusaukon alareunaan asennuskiiloja tarvittava 
määrä. Karmin ja asennusaukon eristysvaran tulee olla ympä-
riinsä vähintään 10 mm. 

4. Asennuksen helpottamiseksi irrota ovilehti karmista (kuvat 2, 3 
ja 4). 

5. Nosta karmi asennusaukkoon. Asenna kynnys vaakaan asen-
nuskiilojen avulla. Tarkista kynnyksen vaakasuoruus vesivaa-
kaa tai lasermittalaitetta käyttäen. 

6. Kiinnitä alustavasti karmin saranasivu neljällä karmiasen-
nusruuvilla rakennusrunkoon tai hirsitalossa hyvin tuettuun ka-
rapuuhun. Tue kiinnityskohdat lisäksi asennuskiiloilla. Tarkista 
karmin pystysuoruus sivu- sekä syvyyssuunnassa vesivaakaa 
tai lasermittalaitetta käyttäen (kuva 1) ja säädä tarvittaessa. 

7. Kiinnitä alustavasti karmin lukkopuoli vastaavalla tavalla kuin 
saranapuoli. Tarkista mitat kuvan 1 mukaisesti. Kiinnittämi-
nen on aina suoritettava niin, etteivät karmit väänny eivät-
kä karmin nurkkaliitokset aukea. Lisäksi on huolehdittava, 
että ala- ja sivukarmit ovat täsmälleen suoraan asennettu-
ja. 

8. Nosta ovilehti paikoilleen, testaa oven toiminta, tarvittaessa 
säädä ja kiinnitä karmiruuvit lopullisesti. 

9. Säädä oven käyntiväli niin, että ovi toimii moitteettomasti, tiivis-
teet vastaavat tasaisesti ja käyntiväli on samanlainen ympä-
riinsä. 

10. Tiivistä karmin ja seinärungon asennusrako. Esim. mineraali-, 
lasi- tai kuituvillalla. Emme suosittele uretaanivaahdon käyttöä 
etenkään hirsirakennuksissa, koska seinän painuminen voi ai-
heuttaa ilmavuotoja ja karmien vääntymistä. 

11. Viimeiseksi asenna painike pakkauksessa olevien ohjeiden 
mukaan. 

 
 

 

Kuva 1. Asennettavan oven 

kohtisuoruuksien, ristimittojen ja 
kyntemittojen tarkistamiskohdat 
asennuksen aikana ja jälkeen. 

 

 

Kuva 2. Oven yläsaranan 

turvaruuvin ja lukitustapin 
vapautus ulospäin aukea-
vissa ovissa. Suojamuovi 
irtoaa vetämällä. 
 

1. Löysää turvaruuvi 
(2mm kuusiokoloa-
vain). 

2. Poista lukitustappi. 
 

Asennuksen jälkeen tur-
varuuvi on ehdottomasti 
laitettava takaisin paikoil-
leen. Kiinnitys tapahtuu 
vastakkaisessa järjestyk-
sessä. 

 

 
 
 

 

 
Kuva 3. Ovilehden lukituksen 

vapautus ja kiinnitys. 
 

 
Kuva 4. Ovilehden irrottami-

nen karmista ja kiinnittäminen. 
 

 

Turvaruuvi 



 

 

D-ulko-ovien (Luo ja Uo) käyttö- ja huolto-ohjeet Rev. 3.1 
 

Oven käyttö 
 

Monipistelukituksessa on kaksi ominaisuutta: 
päiväkäyttö ja lukitus. 
 
Päiväkäyttöominaisuudella tarkoitetaan sitä, 
että ovesta on mahdollisuus kulkea vapaasti 
sisään ja ulos avaamalla se aina painiketta 
alaspäin painamalla. Monipistelukituksessa ovi 
lukittuu useammasta eri kohdasta painiketta 
ylöspäin käännettäessä. 
 
Lukitseminen: 

1. Ovi kiinni asennossa nosta painiketta ylös 
niin, että salvat ”lukittuvat”. Kahvan ylös nos-
taminen voi olla raskasta riippuen oven sää-
döistä. Ks. säätö- ja huolto-ohjeen kohta 
”epäkeskoteljet”. 

2. Seuraavaksi lukitse ovi avaimesta (tai vään-
tönupista) karmin suuntaan pyörittämällä. 
Voit poistaa avaimen pystyasennosta. Lo-
puksi varmista lukitus painiketta painamalla. 

 
Avaaminen: 

1. Työnnä avain lukkoon ja pyöritä sitä karmis-
ta poispäin niin, että lukitus vapautuu. 

2. Avaa ovi painiketta alaspäin painamalla. 
 

 
Kuva 1. D-LUO ja D-UO oven lukituksen ja 

painikkeen käyttö. 

Oven huolto 
 

Ovi on hyvä tarkistaa ja puhdistaa säännöllisin 
väliajoin vähintään kaksi kertaa vuodessa 
riippuen käyttökohteen olosuhteista. 
 

Lasipinnat 
 

Puhdista lasipinnat aina tarvittaessa. Lasipin-
nat eivät kestä voimakkaasti emäksisiä aineita, 
kuten sementti, kalkki, emäksisiä puhdistusai-
neita yms.  
 
Lasipintojen puhdistukseen voi käyttää mietoja 
yleispesuaineita tai lasien pesuun tarkoitettuja 
erikoistuotteita. Aina on huolehdittava, että 
pesuvesi ei pääse lasin ja puun väliin ja 
tätä kautta vaurioittamaan tuotteen raken-
netta. 

 
Mikäli käytössä on pinnoitettu lasi, on puh-
distusmenetelmät varmistettava lasivalmis-
tajalta. 

 

Ovi ja karmit 
 

Ovi ja näkyvät karmiosat on hyvä tarkistaa ja 
puhdistaa noin puolen vuoden välein paikalli-
sista olosuhteista riippuen. Puhdistus voidaan 
suorittaa yleispesuaineilla. 
 
Puuosien pintakäsittelyvaurioita havaitta-
essa korjaustoimenpiteet on suoritettava 
välittömästi. Korjausmaalauksessa puuosien 

kosteusprosentin tulee olla kuitenkin alle 15 %, 
joka saavutetaan kesäisin.  

Korjausmaalausohjeet: 
 

1. Poista irtonainen maali, lakka ja puuaines 
esim. harjalla. 

2. Hio maalattava kohta ja poista hiontapöly 
huolellisesti. 

3. Pese maalattavat pinnat homepesuliuoksella 
(noudata valmistajan ohjeita). 

4. Kyllästä paljastuneet pinnat peruskyllästeellä 
ja anna kuivua 

5. Maalaa pinnat tarkoituksen mukaisilla maa-
leilla kolmeen kertaan (ulkopuolelle vain ul-
kokäyttöön tarkoitettuja maaleja).  Varo maa-
laamasta tiivisteosia, sillä ne voivat vaurioitua 
reagoidessaan maalin kanssa. 

 

Tiivisteet ja silikonisaumat 
 

Tuotteessa olevat tiivisteet ja silikonisaumat on 
tarkastettava myös huollon yhteydessä. Vauri-
oituneet tiivisteet tulee vaihtaa uusiin energiata-
louden säilyttämiseksi ja silikonisaumat tarvit-
taessa uusia vesitiiveyden säilyttämiseksi. 
 

Helat 
 

Helat on pidettävä puhtaana. Helojen puhdistus 
voidaan suorittaa yleispuhdistusaineilla. Me-
kaaniset osat tulee tarpeen mukaan voidella 
esimerkiksi lukkoöljyllä. Erityisesti painikkeen 
mekaaniset osat vaativat voitelua säännöllises-
ti. 
 

Muuta huomioitavaa 
 

Nykyiset pintakäsittelyaineet säilyttävät omi-
naisuutensa käyttöolosuhteista riippuen 5-15 
vuotta. Tuotteen käyttöiän jatkamiseksi on 
uusintamaalaus suoritettava tarpeen mukaan, 
riippuen ympäristön aiheuttamista: lika-, kos-
teus- ja valo-olosuhteista sekä mekaanisesta 
kulutuksesta. 
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DK-ikkunoiden ja D-ovien säätö- ja huolto-ohjeet  
   

DK-ikkunoiden säätäminen 
 

Suosittelemme ikkunoiden säätämistä vain ammattilaisen toimesta. 
Ohessa helavalmistajan ohjeet. 
 
 

 
 
 

 
 

Lisätietoja: www.profin.fi 

 
 
 
 

 

DK-ikkunoiden ja D-ovien huoltaminen 
 

Helat on hyvä puhdistaa yleispuhdistusaineella ja tarkistaa 
säännöllisin väliajoin. Ohessa helavalmistajan ohjeet ja suosi-
tukset. 
 

 
 

 
 


