
Asennuksessa tarvittavat 
tuotteet:

1. Kisko K-075 teräs tai alu
2. Seinä- tai kattokannattimet.  
(Kisko voidaan kiinnittää myös 
ilman kannattimia suoraan 
kiskon pohjasta)
3. Pyörästöt PP-075 nailon tai 
teräs
4. Clipstopit
5. Alaohjaus. Esim. alaohjain-
kisko AO-10/alu + alaohjain 
AOL-10

Lisäksi tarvitaan:

SYNCRODUO 2 OVELLE 
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:
- Vaijeri 10 m
- Vaijeriliitin 1 kpl
- Vaijerilukko 1 kpl
- Vaijeripyörä/pysäytin 2 kpl
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1. Kiinnitä vaijerilukko oven 
puoliväliin. Kiristysruuvit jää-
vät reunan tasolle ulospäin.

2. Kiinnitä vaijeriliitin vas-
takkaiselle puolelle kuin 
vaijerilukko. Kiristysruuvit 
jäävät reunan tasolle ulos-
päin.

5. Kiinnitä vaijeripyörät 
kiskon molempiin päihin 
n. 10 cm etäisyydelle 
oven reunasta, kun ovi 
on ”auki”-asennossa.

3. Kiinnitä puuoven 
laipat. 

4. Lisää pyörästöt 
ja clipstopit kiskon 
sisälle.

6. Kiinnitä vaijerin mutteri-
pää vaijeriliittimeen. Kuljeta 
vaijeri molempien vaijeri-
pyörien ympäri.

Vaijerilukko Vaijeriliitin

Vaijeripyörä/
pysäytin

Puuoven
laippa

Pyörästö Clipstop
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7. Vie vaijerin toinen pää vaijeri-
lukon välistä ja kiristä ruuveilla 
niin, että vaijeri ei jää roikkumaan. 
Katkaise ylimääräinen vaijeri pois.

8. Kiristä vaijeri holkki-
mutterilla.

9. Kun vaijeri on kireällä, 
kiristä lukitusmutteri.

10. Kun ovet ovat ”kiinni” 
- asennossa, kiristä vaijeri 
ensimmäisen oven vaijeri-
lukolla kiinni.

11. Kiristä clipstopit kiinni 
kohtiin, joihin haluat ovien 
pysähtyvän ”auki” ja ”kiinni” 
-asennoissa.
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Products needed for  
installation:

1. Track K-075 steel/alu
2. Wall / Soffit bracket  ( track 
can also be fixed directly 
underneath the door lintel, 
without brackets) 
3. Hangers PP-075 nylon/ steel
4. Clipstops
5. Bottom guide: for example: 
bottom guide track AO-10/alu 
and bottom guide AOL-10
 
In addition:
Cable
Tensor plate
Cable clamp
Pulley/stop

1/5 1/5 1/5 1/5 

1. Fix the cable clamp onto 
the top centre of one leaf, 
flush with the inside edge of 
the door.

2. Fix the tensor plate onto 
the top centre of the other 
leaf, flush with the outside 
edge of the door.

5. Attach the two pul-
leys to the track appro-
ximately 10 cm  behind 
the fully opened door 
position.

3. Attach timber  door 
plates.

4. Insert hangers and 
stops into the track.

6. Attach tensor to one end 
of the cable and insert into 
the tensor plate then run 
the cable around the two 
pulleys.

Cable clamp Tensor plate

Pulley/stop Timber door 
plate

Hanger Clipstop
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7. Clamp other end of cable into 
clamp on Tensor Plate and tigh-
ten the screws firmly. Cut off  the 
excess cable.

8. Lightly tension the 
cable.

9. Once the cable has been 
tensioned tighten the lock 
nut.

10. With the doors in the 
fully closed position clamp 
the cable underneath the 
external clamping.plate on 
the cable clamp

11. Finally adjust the door 
stops to the point where you 
would like the “closed” and 
“opened” positions of the 
door. 
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