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Välisuste paigaldusjuhend 

Uksekomplekti korrektse toimimise tagab nõuetekohane paigaldus. Enne ukse 
paigaldamist lugege paigaldusjuhend hoolega läbi! YSSE OÜ ei vastuta vale 
ladustamise, hoolduse või paigaldusvigade tõttu tekkinud puuduste eest. 
 
 
Ladustamine 

Kontrollige toodet kohe peale kauba kättesaamist! Vale või defektset toodet ei tohi 
paigaldada! 

Uksed tuleb ladustada hästi ventileeritavates siseruumides horisontaalsel tasasel 
aluspinnal. Vältige kriimustusi ja muid mehaanilisi vigastusi! 

Uksi ei tohi ladustada otsese päikese kätte, kütmata ja niisketesse ruumidesse ning 
otse maapinnale või betoonile, vaid tugevale ja korrektsele kuivale alusele. 

Paigaldamine 

Ukse peab paigaldama selliselt, et see ei jääks otsese lausvee ja päikese kätte. 
Ukse peab paigaldama seinas asuvasse nišši või paigaldama uksele varikatuse. 

- Tumedat tooni uksed võivad kaarduda ja tuhmuda intensiivse päikese mõjul. 
- Lubatud ei ole toote mõõtude muutmine, sisselõigete tegemine ja üle 

värvimine. Vajadusel konsulteerige tehase esindajaga. 
- Paigalduse ja remonttööde ajaks tuleb uks katta ehituspapi või kilega, et 

vältida ukse kahjustumist viimistlustööde ajal. 
- Kaitske uksi ehitusobjektil (nt kile või paberiga) kuni viimistlustööd on 

lõppenud! Teibi kasutamisel kaitsekile või paberi kinnitamiseks jälgige, et teibi 
kleepuv pind ei nakkuks ukse või lengi pinnaga!  

Välisuksed tarnitakse tervikpakendis ukseplokina, leng on koos lävepakuga kokku 
monteeritud ja uks on paigaldatud hingedele. Lisana on kaasas furnituurikarp. 
 
Enne ukse paigaldamist kontrollige ukse sobivust seinaavasse ning kontrollige, kas 
seinaava on loodis ja nurgad täisnurksed. Seinaava peab olema ukselengi 
välismõõtudest 15-45 mm suurem. Vajadusel korrigeerige seinaava.  
 
Eemaldage leng! Kontrollige, et lävepaku alus on horisontaalne ning jäik! 
Fikseerige lävepakk põrandale silikooniga! Lävepaku alla peab olema paigaldatud 
tõke niiskuse edasikandumiseks lävepaku puitkonstruktsiooni. 

Kontrollige, et leng oleks horisontaalselt ja vertikaalselt loodis! 
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Valige kinnitusvahenditeks spetsiaalsed ukselengi kinnitusvahendid, mis sobituvad 
seina materjaliga! 
Kasutada võib  kruvisid või lengihülsse koos kiiludega. 
 
Kinnitage esmalt lengi hingedepoolne külg, seejärel lukupoolne külg! 

Lõtkud lengi ja seinaava vahel võivad olla maksimaalselt 20 mm. 

Kontrollige, kas leng on loodis nii pikisuunas kui ka küljesuunas! 

Tõstke uks higedele ja fikseerige hingepoltide turvatihvtid. 

Jälgige, et ukse nurk ei puudutaks põrandat! Löögi tulemusena võib viimistlus 
kahjustuda! 

Sulgege uks ning kontrollige, et ukseleht (eriti ukselehe lukupoolsed nurgad) oleks 
lengiga tasapinnas! 
 
Vajadusel reguleerige ust hingedest! 
 
 
Uksehingede reguleerimine: 
 

- Järgige hingetootja reguleerimisjuhendit. 
 
Kui uks on lõplikult reguleeritud, paigaldage kinnituskruvi avadele plastist 
kattekorgid! 
 
Tihendage lävepaku ja põranda vahe silikooniga ning paigaldage veeplekk! 
 
Paigaldage välisuks seina nišši või varikatuse alla. Minimaalne varikatus on 
vähemalt 70 mm lai, kuid klaasinguga välisukse korral soovitame valida varikatus 
vähemalt 500 mm laiune. 
 
Paigaldage piiredeliistud! 
 
Ainult nõuetekohaselt paigaldatud uks funktsioneerib laitmatult. Paigaldusvead 
võivad esile kutsuda uksekomplekti kahjustumise ning väikseimgi kõrvalekalle loodist 
takistab ukse korralikku sulgumist. 


