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Johdanto

1 Johdanto

1.1 Symbolit ja esitystavat

Varoitukset
Tässä ohjeessa käytetään varoitusmerkkejä ja annetaan ohjeita, jotka varoittavat aineellisista ja henkilövahingoista.

 X Lue aina nämä varoitukset ja toimi niiden mukaisesti.
 X Noudata kaikkia toimenpiteitä, jotka on merkitty varoitusmerkillä ja varoitussanalla .

Varoitusmerkki Varoitussana Merkitys

VAROITUS Henkilöille aiheutuvat vaarat. 
Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia.

Muita symboleja ja esitystapoja
Oikean käyttötavan korostamiseksi tärkeät tiedot ja tekniset ohjeet on varustettu erikoismerkillä.

Merkki Merkitys

 

tarkoittaa ”Tärkeä huomautus”. 
Tietoja esinevahinkojen välttämiseksi, työvaiheiden parempaa ymmärtämistä tai niiden optimointia varten.

 
viittaa ”Lisätietoihin”

 X  
Merkki toimenpiteen välttämättömyydestä: Sinun on tehtävä jotain.

 X Jos on esitetty useita toimenpiteitä, noudata aina annettua järjestystä.

1.2 Tarkastukset ja voimassaolo
Versio 00: voimassa GCprofile Thermille koneistolla ECdrive T2 ja ECdrive T2-FR valmistusvuodesta 2019 alkaen

1.3 Tuotevastuu
Tuotevastuulain määrittelemän valmistajan tuotevastuun mukaisesti tämän esitteen sisältämät tiedot (tuotetie-
dot ja määräystenmukainen käyttö, virhekäyttö, tuotteen suorituskyky, tuotteen huolto, tiedotus- ja ohjeistusvel-
vollisuudet) on otettava huomioon. Valmistajan vastuuvelvollisuus raukeaa näiden huomiotta jättämisestä. 

1.4 Mukana toimitetut asiakirjat
Tyyppi Nimi
Käsittelyasiakirjat Profiilin yleiskuvaus
Valmistusasiakirjat
Asennusohje Yläikkuna
Asennusohje Ovilehden ja sivuosan profiilijärjestelmä
Asennusohje Liukuovijärjestelmä

Kaavioihin voidaan tehdä muutoksia. Käytä vain uusinta kaaviota.

7.5 NSK-pakkauksen asennus .......................................................................................................................................................................... 21
7.6 NSK-pakkauksen asennus liikkuvaan ovilehteen .............................................................................................................................. 22

8 Puhdistus ................................................................................................................................................................. 23

9 Purkaminen ............................................................................................................................................................ 23
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Yleisiä turvallisuusohjeita

1.5 Lyhenteet

HSK Pääsulkureuna

NSK Sivusulkureuna

OKFF Valmiin lattian yläpinta

DH Läpikulkukorkeus

2 Yleisiä turvallisuusohjeita

2.1 Määräystenmukainen käyttö
Liukuovijärjestelmää käytetään rakennuksen ovien automaattiseen avaamiseen ja sulkemiseen. 
Liukuovijärjestelmän saa asentaa vain pystysuuntaisessa asennossa kuiviin tiloihin ja sallitulle käyttöalueelle 
(katso asennus- ja huolto-ohje).

Liukuovijärjestelmä on tarkoitettu rakennusten henkilöliikenteeseen. 
Liukuovijärjestelmää ei ole tarkoitettu seuraaviin käyttötarkoituksiin:
 à teollisuuskäyttöön
 à käyttöalueille, joita ei käytetä henkilöliikenteeseen (esim. autotallin ovi)
 à liikkuviin kohteisiin kuten laivat.

Liukuovijärjestelmää saa käyttää vain:
 à GEZEn määrittämillä käyttötavoilla
 à GEZEn sallimilla/hyväksymillä osilla
 à GEZEn toimittamalla ohjelmalla
 à GEZEn dokumentoimilla asennusvaihtoehdoilla / asennustavoilla
 à tarkastetulla/hyväksytyllä käyttöalueella (ilmasto/lämpötila/suojausluokka).

Kaikki muu käyttö ei ole määräystenmukaista käyttöä ja se aiheuttaa kaikkien GEZEn myöntämien takuuoikeuk-
sien menettämisen. 

2.2 Turvallisuusohjeet
 à Asiantuntevan, GEZEn valtuuttaman asentajan on tehtävä määritetyt asennus-, huolto- ja kunnossapitotyöt.
 à Turvallisuusteknisissä tarkastuksissa on noudatettava maakohtaisia lakeja ja määräyksiä.
 à GEZE ei vastaa millään tavoin laitteiston omavaltaisten muutosten aiheuttamista vahingoista ja käyttöhyväk-

syntä pako- ja pelastusreiteille raukeaa.
 à Jos laitteeseen liitetään muiden valmistajien osia, GEZEn takuu raukeaa.
 à Korjaus- ja huoltotöihin saa käyttää ainoastaan GEZEn alkuperäisosia.
 à Ennen ovilaitteiston käyttöönottoa on suoritettava vaara-arvio konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti ja ovi-

laitteisto on merkittävä CE-merkintää koskevan direktiivin 93/68/ETY mukaisesti.
 à Huomioi direktiivien, standardien ja maakohtaisten määräysten uusimmat julkaisut, erityisesti:

 à DIN 18650: 2010-06 ”Lukot ja helat – Automaattiset ovijärjestelmät”
 à VDE 0100, osa 610: 2004-04 ”Suurjännitejärjestelmien asennus nimellisjännitteeseen 1000 V asti”
 à DIN EN 16005: 2013-01 ”Koneistolla toimivat ovet - Käyttöturvallisuus - Vaatimukset ja testausmenetelmät”
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 ”Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet. Osa 1: Yleiset vaati-

mukset (IEC 60335-1: 2010, muutettu), saksalainen julkaisu EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 ”Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet. Osa 2-103: 

Erityiset vaatimukset porttien, ovien ja ikkunoiden koneistoille (IEC 60335-2-103: 2006, muutettu + A1: 2010, 
muutettu), saksalainen julkaisu EN 60335-2-103: 2015

Tuote pitää asentaa tai purkaa siten, että tuotteeseen pääsee suhteellisen vaivattomasti käsiksi korjaus- ja/tai 
huoltotöiden yhteydessä ja mahdolliset purkamiskulut eivät muodostu liian suuriksi tuotteen arvoon nähden.
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Tätä asiakirjaa koskien

2.3 Turvallisuustietoinen työskentely
 à Estä asiattomien henkilöiden pääsy työpisteeseen.
 à Huomioi pitkien laiteosien kääntöalue.
 à Vaarallisia töitä (esim. koneiston, suojuksen tai ovilehden asennus) ei saa koskaan tehdä yksin.
 à Kiinnitä lasioviin turvatarrat.
 à Tapaturmavaara varmistamattomissa puristus-, töytäisy-, leikkautumis- ja sisäänvetokohdissa!
 à Lasin rikkoutumisen aiheuttama tapaturmavaara!
 à Koneiston terävien reunojen aiheuttama tapaturmavaara!
 à Vapaasti liikkuvien osien aiheuttama tapaturmavaara asennuksen aikana!

2.4 Ympäristötietoinen työskentely
Erottele profiilijärjestelmää hävitettäessä eri materiaalit ja toimita ne kierrätykseen.

2.5 Rungon purkaminen
Runko on purettava ”Uudisrakennusten ja korjauskohteiden ikkunoiden ja ovien asennuksen toteutuksen ja 
suunnittelun ohjeiden” uusimman version mukaisesti.

2.6 Kuljetusta ja varastointia koskevat turvallisuusohjeet
 X Ei saa heittää eikä pudottaa.
 X Vältettävä kovia iskuja.

 à Alle -30 °C ja yli +60 °C varastointilämpötilat voivat vaurioittaa laitteistoa.
 à Suojaa kosteudelta.
 X Käytä lasin kuljetuksessa erityisiä lasin kuljetukseen tarkoitettuja laitteistoja (esim. A-telineitä). 
 X Erota useat lasilevyt telineessä tai varastoitaessa välikerroksilla toisistaan (esim. korkkilevyillä, paperilla, po-

lynaruilla). 
 X Varastoi lasi aina pystyasennossa ja kestävällä alustalla. Käytä alustana vain soveltuvaa materiaalia (esim. 

puulistoja). 
 X Kun varastoit eristyslasia, varmista, että se tukeutuu koko elementin paksuudelta kiinteästi vähintään kahteen 

alustaan. 
 à Suojavarusteet eivät saa varastoinnin ja kuljetuksen aikana vahingoittaa lasia tai eristyslasin reunatiivistystä ja 

ne pitää sijoittaa tasaisesti lasilevyn pinnalle. 
 à Varastointiin soveltuvat kuivat, hyvin ilmastoidut, suljetut, säältä ja UV-säteilyltä suojatut tilat.

2.7 Pätevyys
GEZEn liukuovikoneiston saavat asentaa vain asiantuntevat, GEZEn valtuuttamat asentajat. 

3 Tätä asiakirjaa koskien

3.1 Yleiskuvaus
Tässä ohjeessa kuvataan automaattisen liukuovijärjestelmän 1-lehtisen ja 2-lehtisen profiilijärjestelmän GCprofile 
Therm asennus. Kuvataan liikkuvan ovilehden, sivuosien esiasennus/asennus palkin alle sekä kannattimen ja 
sivuosien asennus/esiasennus kannattimen alle. 
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Tätä asiakirjaa koskien

3.2 Liikkuva ovilehti ilman sivuosaa

Kuva edestä Kuva sivulta

 

3.3 Liikkuva ovilehti sivuosalla palkin alla

Kuva edestä Kuva sivulta

 

3.4 Liikkuva ovilehti sivuosalla kannattimen alla ilman yläikkunaa

Kuva edestä Kuva sivulta
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Yleiskatsaus

4 Yleiskatsaus

4.1 Kaaviot
Piirustusnro Tyyppi Nimi
70518-ep100 Asennuskaavio Seinäasennus, 2-leht.
70518-ep101 Asennuskaavio Kannatin ja sivuosat, 2-leht.
70518-ep102 Asennuskaavio Kannatin ja sivuosa ja yläikkuna, 2-leht.
70518-ep103 Asennuskaavio Sivuosa palkin alla, 2-leht.
70518-ep104 Asennuskaavio Pylväs-tuki -rakenne, 2-leht.
70518-ep110 Asennuskaavio Seinäasennus, 1-leht.
70518-ep111 Asennuskaavio Kannatin ja sivuosat, 1-leht.
70518-ep112 Asennuskaavio Kannatin ja sivuosa ja yläikkuna, 1-leht.
70518-ep113 Asennuskaavio Sivuosa palkin alla, 1-leht.
70518-ep150 Asennuskaavio Lattian kulmaohjain
70518-ep151 Asennuskaavio Yhtenäinen lattiaohjain
70518-ep152 Asennuskaavio Yhtenäinen lattiaohjain vedenpoistolla
70518-ep160 Asennuskaavio Lattian kulmaohjain lattialukolla

Kaavioihin voidaan tehdä muutoksia. Käytä vain uusinta kaaviota.

4.2 Työkalut ja apuvälineet

Työkalu Koko/lukumäärä/käyttö

Asennuspukit, 2 kpl

A-telineet

Kiinnityshihna

Alipainenostin

Vesivaaka/luotilanka/ristikkolaser

Mittanauha 5 m tai 10 m

Torx-avain

Sivuleikkuri

Kumi-/muovivasara

Lyijykynä

4.3 Kiristysmomentit
Kiristysmomentit on ilmoitettu kulloisenkin asennusvaiheen yhteydessä.

4.4 Kulutusmateriaalit

Kulutusmateriaali Käyttö/tyyppi/tuotenro

Välikepalat

Silikoni liitossaumoihin

5 Toimituksen sisältö ja täydellisyys
 X Avaa pakkausyksiköt ja tarkasta niiden täydellisyys lähetyslistan avulla.
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Esiasennus työpajassa

6 Esiasennus työpajassa

6.1 Kannattimen esiasennus

 X Asenna asennuskulma (1) ruuveilla ruuvireikien 
(2) läpi kannattimeen (3) (ylemmät ruuvireiät). � �

�

 X Asenna liukukisko (5) (ilman moduuleita) 
ruuveilla ruuvireikien (6) läpi kannattimeen (3) 
asennuskulman (1) avulla.

 X Kohdista liukukisko (5) ja poraa kiinnitysreiät (4).

Kiinnitysreikien lukumäärä riippuu liukukiskon (5) 
pituudesta.

 X Irrota liukukisko.

� �

� � �

 X Upota niittimutterit M8 kannattimen kiinnitysreikiin (4).

 

�

�
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Asennus asennuspaikalla

6.2 Yksilehtisen laitteiston valmistelu

 X Sahaa pääsulkureunan sivulevyn aukot 
viereisen piirustuksen mukaisesti.

����

��
��

kuvattu vasemmalle sulkeutuvaksi

7 Asennus asennuspaikalla

7.1 Yhtenäisen lattiaohjaimen esiasennus

7.1.1 Yhtenäisen lattiaohjaimen esiasennus ilman vedenpoistoa (lisäominaisuus)

 X Levitä tiivistysmassa (3) lattiaohjaimen (2) 
päätyyn.

 X Ruuvaa suojalevyt (1) lattiaohjaimeen (2).

�

�

�

�

 X Sijoita lattiaohjain (2) lattiaan ja kiinnitä se.
 X Tiivistä porareiät.
 X Vala lattiaohjain vesitiiviiksi.

�

 X Sijoita lattiaohjaimen sisäosa (4) lattiaoh-
jaimen ulko-osaan (6) siten, että kierreta-
pit (5) osoittavat sisäänpäin.

 X Säädä lattiaohjaimen sisäosan (4) etäisyys 
lattiaohjaimen ulko-osaan (6) kierreta-
peilla (5) (kiristysmomentti 3 Nm).

 X Kun olet lopullisesti kohdistanut lattiaoh-
jaimen sisäosan (4), liimaa urat tiivistys-
massalla (3).

�

�

�

����

�

�

ulko-osa sisäosa
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Asennus asennuspaikalla

7.1.2 Yhtenäisen lattiaohjaimen esiasennus vedenpoistolla (lisäominaisuus)

 X Levitä tiivistysmassa (3) lattiaohjaimen (2) 
päätyyn.

 X Ruuvaa poistovesi-istukka (1) lattiaohjai-
meen (2). Sijoita lattiaohjain (2) lattiaan.

 X Työnnä poistovesi-istukka (1) asennuspai-
kan poistovesiputkiin (sisäläpimitta 32).

 X Kiinnitä lattiaohjain.
 X Tiivistä porareiät.
 X Vala lattiaohjain vesitiiviiksi.

�

�
�

�

 X Sijoita lattiaohjaimen sisäosa (4) lattiaoh-
jaimen ulko-osaan (6) siten, että kierreta-
pit (5) osoittavat sisäänpäin.

 X Säädä lattiaohjaimen sisäosan (4) etäisyys 
lattiaohjaimen ulko-osaan (6) kierreta-
peilla (5) (kiristysmomentti 3 Nm).

 X Kun olet lopullisesti kohdistanut lattiaoh-
jaimen sisäosan (4), liimaa urat tiivistys-
massalla (3).

����

�

�

�

��

7.1.3 Lattian kulmaohjain
Lattian kulmaohjain asennetaan vasta, kun liitosprofiilit on kiinnitetty, katso luku 7.2.3.

ulko-osa sisäosa
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7.2 Kannatinasennus sivuosalla

7.2.1 Peitelevyn asennus

 

�

�

��

 X Sivele peitelevy (1) merkityltä alueelta (2) tiivistysmassalla.
 X Asenna peitelevy (1) kahdella ruuvilla kannattimeen.

7.2.2 Kannattimen asennus

Kannatin kiinnitetään pitkittäisreikien (3) avulla korotettuun asentoon ja lasketaan myöhemmin sivuosan päälle.

 X Kiinnitä kannatin (2) asennuskulmalla (1) 
asennuskaavion mukaisesti pitkittäisrei'istä (3) 
seinään.

 X Varmista, että asennuskulma sopii seinään ja on 
kestävä.

� �

�

�������
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�

�
�

��

�

�

�

�

�

�

 X Vie taivutusprofiili (4) vinosti sisään ja ripusta ylös �.
 X Taivuta taivutusprofiili (4) � ja napsauta se kiinni alas �.
 X Varmista läpikulkualueelta tukipaloilla 15 mm (5).
 X Asenna ulkopuolen sivuosan lovella varustettu tiiviste (6) piirustuksen mukaisesti.

 X Sijoita lasilistan (7) kiinnitysosat sivuosien 
alueelle tasaisin välein (≤300 mm).

�

�

�����



GCprofile Therm

13

Asennus asennuspaikalla

 X Asenna seinän liitosprofiili (1) ja lattian lii-
tosprofiili (2) EP-piirustukseen mukaisesti.

Ruuvien väli < 400 mm.

 à Liitosprofiilit pitää asentaa sopivasti, 
kestävästi ja tiiviisti tuettuina (katso 
luku 2.5). 

�

�

7.2.3 Lattian kulmaohjaimen (lisävaruste) asennus

 X Kiinnitä lattian kulmaohjain (2) kahdella 
uppokantaruuvilla DIN 7991 M5×12 (1) 
(kiristysmomentti 6 Nm).

�

�
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7.2.4 Sivuosan asennus

 X Sijoita sivuosa (3) lattian liitosprofiilin päälle 
�, käännä sisäänpäin � ja työnnä seinän 
liitosprofiiliin �.

Seinäliitoksen pitää tarttua koko korkeudelta 
kiinteästi sivuosan kehysprofiiliin.

 X Tarkasta läpikulkuaukon avautumisleveys ja 
suorakulmaisuus.

 X Tiivistä sivuosan profiilin ja seinän liitospro-
fiilin väliset saumat ulkopuolelta tiivistys-
massalla.

�

�

�

�

 X Sijoita lasilistaprofiili (4) viistosti lasilisto-
jen kiinnikkeisiin ja lukitse kääntämällä 
ylöspäin.

�

�

�
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7.2.5 Kannattimen kiinnitys ruuveilla

 X Avaa ruuvit (4) ja päästä kannatin (1) sivuo-
san (3) päälle.

 X Säädä kannattimen korkeus pitkittäisrei-
kien avulla.

 X Kohdista asennuskulma vaakatasoon.
 X Kiristä ruuvit (4).
 X Asenna tiiviste.
 X Merkitse neljä kiinnitysreikää (5) ja poraa 

reiät.
 X Kiinnitä kannatin neljällä uppokantaruuvil-

la M10 (riippuu alustasta).

��

��

�

 X Tarkasta, että taivutusprofiili (7) on asen-
nettu oikein.

 X Poista tukikappaleet 15 mm (6) läpikul-
kualueelta taivutusprofiilista (7).

�

�

7.2.6 Läpikulkualueen suojalevyn asennus

Läpikulkuaukon kiinnitysprofiilin valmistelu

 

�

�

�

�

�

�

 X Sijoita kiinnitysprofiilin (1) sisäpuolelle välikepalat (2) noin 500 mm etäisyydelle toisistaan.
 X Sijoita pyöröpalat (3) noin 500 mm välein.
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�

 X Työnnä sisään harjalista (3). Jätä se noin 2 cm ulkonevaksi.

 

�

�

 X Taivuta kevyesti ulkonevaa päätä.
 X Työnnä harjalista kiinteästi sisään.

 
 X Katkaise kiinnitysprofiilin toisessa päässä harjalista.
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7.2.7 Kannattimen kiinnitysprofiilin asennus

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

 X Sijoita valmisteltu kiinnitysprofiili (katso luku 7.2.6) alhaalta kannattimeen (1) urasta, jossa on pyöröpalat 
� ja käännä se �.

 X Sijoita läpikulkuaukon peitelista (3) taivutusprofiiliin � ja paina se ylös läpikulkuaukon kiinnitysprofiiliin .
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7.3 Yläpalkkiasennus sivuosilla

7.3.1 Asennusasento
Varmista sivuosan asennuksen yhteydessä oikea asennusasento:
 à Sivuosan (1) kiinnitysruuvi on sisäpuolella ylhäällä.

 

�

7.3.2 Kiinnitysprofiilin asennus

 X Asenna kiinnitysprofiili (3) (kiristysmomentti > 
5 Nm, riippuu alustasta ja ruuvityypistä).

Ruuvien väli < 400 mm.

�
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7.3.3 Seinän ja lattian liitosprofiilin asennus

 X Asenna seinän liitosprofiili (1) ja lattian lii-
tosprofiili (2) EP-piirustukseen mukaisesti.

 à Liitosprofiilit pitää asentaa sopivasti, 
kestävästi ja tiiviisti tuettuina (katso 
luku 2.5). 

Ruuvien väli < 400 mm.

�

�

7.3.4 Sivuosan kääntäminen

 X Siirrä asennettua sivuosaa noin 30 
mm seinän viereen �.

 X Käännä sivuosaa alhaalta �. 
 X Laske alhaalta liitosprofiilin päälle �.
 X Työnnä sivuosa seinään seinän 

liitosprofiiliin .

Seinäliitoksen pitää tarttua koko kor-
keudelta kiinteästi sivuosan kehyspro-
fiiliin.

 X Tarkasta läpikulkuaukon avautu-
misleveys ja suorakulmaisuus.

 X Tiivistä sivuosan profiilin ja seinän 
liitosprofiilin väliset saumat ulko-
puolelta tiivistysmassalla.

�

�

�

�
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 X Poraa reikä Ø 2 mm kiinnitysruu-
ville.

 X Ruuvaa sivuosan (1) kiinnitysruuvi 
(kiristysmomentti 2 Nm).

�

 X Työnnä läpikulkuaukon harjalista (2) 
harjalistan kiinnitysprofiiliin.

 X Taita harjalistaa kiinnittäessäsi päätä (3) 
hieman pihdeillä.

 X Asenna harjan kiinnitysprofiili ja harja 
suoraan läpikulkuaukon yläpuolelle, katso 
EP-piirros.

��

 à Jos yläikkunaa ei asenneta:
 X Asenna liukuovikoneisto ECdrive T2 ECdrive T2 koneiston asennusohjeen mukaisesti.

 à Jos yläikkuna asennetaan:
 X Asenna yläikkuna asennusohjeen ”GCprofile Therm - Yläikkunan profiilijärjestelmä” mukaisesti.
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7.4 Liukuovi, 1-lehtinen

7.4.1 Seinälistaprofiilin asennus
Edellytykset:
 à Ovilehdet on asennettu ja kohdistettu.
 à Rakomitat on säädetty.

 X Ruuvaa seinälistaprofiili (1) kiinni.
 X Paina HSK-tiivistysprofiili (2) paikalleen.

Seinälistaprofiili (1) pitää asentaa sopivasti, 
kestävästi ja tiiviisti tuettuna (katso luku 2.5).

� �

7.5 NSK-pakkauksen asennus

Älä taivuta tai taita NSK-pakkausta.

 X Sijoita NSK-pakkaus sivuosaan (1) siten, että se 
ulkonee alhaalta 5 mm. �

�
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7.6 NSK-pakkauksen asennus liikkuvaan ovilehteen

Älä taivuta tai taita NSK-pakkausta.

 X Sijoita NSK-pakkaus liikkuvan ovilehden (4) 
NSK-profiiliin siten, että NSK-tiiviste (2) on alhaal-
la 7 mm ulkonevasti.

Alumiinipeiteprofiili (3) päättyy kiinteästi liikkuvan 
ovilehden alumiiniprofiilin (4) alareunaan.

� �

�

�

�

1 Harjalista
2 NSK-tiiviste
3 Alumiinipeiteprofiili
4 Liikkuva ovilehti
5 Lattian ohjauslistan harjalista

��
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8 Puhdistus
Mitä puhdistetaan Miten puhdistetaan
Lasipinnat Pyyhi kylmällä etikkavedellä ja kuivaa ne.
Ruostumattomat pinnat Pyyhi pehmeällä liinalla.
Maalatut pinnat Pyyhi vedellä ja saippualla.
Anodisoidut pinnat Pyyhi ei-alkalisella saippualla (pH-arvo 5,5 … 7).
Muovipinnat Pyyhi vedellä ja miedolla pesuaineella.
EPDM-tiivisteet Pyyhi vedellä ja miedolla pesuaineella.

9 Purkaminen

VAROITUS! 
Sähköisku aiheuttaa hengenvaaran!

 X Anna vain ammattisähköasentajan liittää ja irrottaa sähkölaitteisto (230/115 V).
 X Verkkoliitäntä ja maadoitusjohtimen tarkastus on suorittava standardin DIN VDE 0100 osan 610 mukaisesti.

VARO! 
Tapaturmavaara!
Suojuksen kääntäminen aiheuttaa henkilöille tapaturmavaaran.

 X Käsittele yli 4 m pituisia suojuksia vain yhdessä toisen henkilön kanssa.

VARO! 
Törmäys- ja puristumisvaara!

 X Varmista ovilehti tahattomalta liikkumiselta.
 X Irrota akut.

Purkaminen tehdään päinvastaisessa järjestyksessä kuin asennus.
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