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Sissejuhatus

1 Sissejuhatus

1.1 Sümbolid ja tähised

Hoiatusjuhised
Selles juhendis kasutatakse hoiatusjuhiseid, et teid materiaalse ja isikukahju eest hoiatada.

 X Lugege ja järgige alati neid hoiatusjuhiseid.
 X Järgige kõiki meetmeid, mis on tähistatud hoiatussümboli ja hoiatussõnaga.

Hoiatussümbol Hoiatussõna Tähendus

HOIATUS Isikukahju oht. 
Eiramise tagajärjeks on surm või rasked vigastused.

Muud sümbolid ja tähised
Korrektse kasutuse selgitamiseks on oluline teave ja tehnilised juhised eraldi välja toodud.

Sümbol Tähendus

 

tähendab „Oluline märkus”. 
Teave materiaalse kahju vältimiseks, teema mõistmiseks või tööprotsesside optimeerimiseks.

 
tähendab „Lisateave”.

 X  
Tegevust tähistav sümbol: siin peate midagi tegema.

 X Mitme tegevusetapi korral pidage kinni tegevuste järjekorrast.

1.2 Muudatused ja kehtivus
Versioon 00: kehtib ajamitega ECdrive T2 ja ECdrive T2-FR profiilisüsteemi GCprofile Therm puhul alates valmista-
mise aastast 2019.

1.3 Tootevastutus
Tootevastutusseaduses määratud tootja vastutusele oma toodete eest tuleb järgida selles brošüüris sisalduvat 
teavet (tooteinfo ja toote otstarbekohane kasutamine, väärkasutus, toote jõudlus, toote hooldus, teavitamis- ja 
instrueerimiskohustused). Selle mittejärgimine vabastab tootja vastutusest. 

1.4 Muud kohaldatavad dokumendid
Liik Nimi
Töötlemise dokumentatsioon Profiili ülevaade
Tootmise dokumentatsioon
Montaažijuhend Ülaaken
Montaažijuhend Ukselehe ja külgpaneeli profiilisüsteem
Montaažijuhend Lükanduksesüsteem

Võimalik, et plaanides tehakse muudatusi. Kasutage ainult viimast versiooni.

7.5 Lisa sulgemisserva paketi monteerimine külgpaneelile ................................................................................................................ 21
7.6 Lisa sulgemisserva paketi monteerimine liikuvale ukselehele .................................................................................................... 22

8 Puhastamine........................................................................................................................................................... 23

9 Demonteerimine .................................................................................................................................................. 23
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Põhilised ohutusjuhised

1.5 Lühendid

HSK Peamine sulgemisserv

NSK Lisa sulgemisserv

OKFF Valmis põranda ülemine serv

DH Läbipääsu kõrgus

2 Põhilised ohutusjuhised

2.1 Otstarbekohane kasutus
Lükanduksesüsteemi kasutatakse hoone läbipääsu automaatseks avamiseks ja sulgemiseks. 
Lükanduksesüsteemi võib kasutada ainult vertikaalses paigaldusasendis ja kuivades ruumides lubatud kasutus-
valdkonnas (vt paigaldus- ja hooldusjuhendit).

Lükanduksesüsteem on mõeldud isikute hoonesse sisenemiseks ja väljumiseks. 
Lükanduksesüsteem ei ole mõeldud kasutamiseks järgmistel eesmärkidel:
 à tööstuses,
 à kasutusvaldkondades, mis ei ole seotud isikute liikumisega (nt garaažiuks),
 à liikuvatel objektidel, nagu nt laevadel.

Lükanduksesüsteemi võib kasutada ainult:
 à GEZE ette nähtud töörežiimidega,
 à GEZE lubatud/soovitatud komponentidega,
 à GEZE tarnitud tarkvaraga,
 à GEZE dokumenteeritud paigaldusvariante/montaaživiise kasutades,
 à kontrollitud / heaks kiidetud kasutusvaldkonnas (kliima/temperatuur/kaitseliik).

Mis tahes muul viisil kasutamine loetakse mitte otstarbekohaseks ja seetõttu kaotab GEZE poolne garantii kehti-
vuse. 

2.2 Ohutusjuhised
 à Ettenähtud montaaži-, hooldus- ja parandustöid tohivad teha GEZE volitatud spetsialistid.
 à Ohutustehniliste testide puhul tuleb järgida riigispetsiifilisi seadusi ja eeskirju.
 à Süsteemi omavoliline muutmine välistab GEZE vastutuse tekkinud kahju eest ning seetõttu muutub evakuat-

siooniteedel kasutamist käsitlev luba kehtetuks.
 à Teiste tootjate toodetega kombineerimisel ei võta GEZE toote eest vastutust.
 à Ka remondi- ja hooldustöödeks tohib kasutada ainult GEZE originaalosi.
 à Masinadirektiivi 2006/42/EÜ kohaselt tuleb enne ukseseadme käikuvõtmist läbi viia ohuanalüüs ja märgistada 

ukseseade CE-märgise direktiivi 93/68/EMÜ kohaselt.
 à Arvestage uusimaid direktiive, standardeid ja riiklike eeskirju, eriti järgmisi:

 à DIN 18650: 2010-06 „Lukud ja sulused – automaatsed uksesüsteemid“
 à VDE 0100, osa 610: 2004-04 "Kuni 1000 V nominaalse pingega elektrijaamade paigaldus“
 à DIN EN 16005: 2013-01 "Elektrilised uksed. Ohutus kasutamisel, nõuded ja katsemeetodid"
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 "Majapidamismasinate ja samalaadsete elektriseadmete ohutus. Osa 1: üldnõuded 

(IEC 60335-1: 2010, muudetud); saksa versioon EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 "Majapidamismasinate ja samalaadsete elektriseadmete ohutus. Osa 2-103: 

väravate, uste ja akende ajamitele esitatavad erinõuded (IEC 60335-2-103: 2006, muudetud + A1: 2010, 
muudetud); saksa versioon EN 60335-2-103: 2015

Toode tuleks paigaldada või ümber ehitada viisil, mis tagaks sellele hõlpsa ja vähest vaeva nõudva juurdepääsu 
võimalike remondi- ja/või hooldustööde korral ja mis võimaliku demonteerimise korral ei põhjustaks ebapro-
portsionaalselt suurt kulu võrreldes toote väärtusega.
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Selle dokumendi juurde

2.3 Ohtudest teadlik töötamine
 à Kindlustage töökoht volitamata isikute ligipääsu suhtes.
 à Arvestage süsteemi pikkade komponentide pöördeulatusega.
 à Ärge kunagi tehke suure ohutusriskiga töid (nt ajami, kapoti või ukselehtede paigaldamine) üksinda.
 à Klaasist ukselehtede korral paigaldage neile turvakleebised.
 à Vigastusoht kohtades, kus puuduvad muljumis-, löögi-, lõike- ja sissetõmbeohu eest kaitsvad ohutusseadised.
 à Vigastusoht klaasi purunemise tõttu!
 à Vigastusoht ajami teravate servade tõttu!
 à Vabalt liikuvatest osadest tulenev vigastusoht montaažil!

2.4 Keskkonnateadlik töötamine
Eraldage profiilsüsteemi utiliseerimisel erinevad materjalid ja suunake taaskasutusse.

2.5 Ehitisega ühendamine
Ehitisega ühendamine tuleb teostada vastavalt „Uusehitiste ja renoveeritavate hoonete akende ja välisuste pro-
jekteerimise ja paigalduse juhendmaterjali“ kehtivale redaktsioonile.

2.6 Ohutusjuhised transpordil ja ladustamisel
 X Mitte visata, mitte lasta maha kukkuda.
 X Vältida tugevaid lööke.

 à Ladustamistemperatuur alla –30 °C ja +60 °C võib seadet kahjustada.
 à Kaitsta niiskuse eest.
 X Klaasi transportimisel kasutage spetsiaalseid seadiseid klaasi transportimiseks (nt A-kujulised raamid). 
 X Eraldage mitu klaasi raamil või ladustamisel vahekihtide abil üksteisest (nt korkplaadid, paber, polüesternöör). 
 X Säilitage klaasi ainult ühetasasel ja kandevõimelisel aluspinnal. Kasutage aluseks selleks sobivat materjali 

(nt puitliiste). 
 X Klaaspaketi puhul jälgige, et see asetseks kogu elemendi ulatuses vähemalt kahel alusel. 

 à Ladustamisel ja transportimisel kasutatavad ohutusseadised ei tohi kahjustada klaasi või klaaspaketi puhul 
selle servi ning tuleb paigaldada klaasi pealispinnale. 

 à Ladustamiseks sobivad kuivad, hästi ventileeritud, suletud, ilmastikukindlad ja UV-kiirguse eest kaitstud ruumid.

2.7 Kvalifikatsioon
Montaaži-, hooldus- ja parandustöid tohivad teha ainult GEZE volitatud spetsialistid. 

3 Selle dokumendi juurde

3.1 Ülevaade
Käesolev juhend kirjeldab automaatse lükanduksesüsteemi 1- ja 2-lehelise ukse profiilisüsteemi GCprofile Therm 
paigaldust. Kirjeldatakse liikuva ukselehe, uksepealistuse aluste külgpaneelide ja silluse ja külgpaneelide eel-
monteerimist/montaaži.



GCprofile Therm

6

Selle dokumendi juurde

3.2 Liikuv ukseleht ilma külgpaneelita

Eestvaade Vaade küljelt

 

3.3 Liikuv ukseleht koos külgpaneeliga uksepealistuse all

Eestvaade Vaade küljelt

 

3.4 Liikuv ukseleht koos külgpaneeliga silluse all ilma ülaaknata

Eestvaade Vaade küljelt
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Ülevaade

4 Ülevaade

4.1 Plaanid
Joonis nr Liik Nimi
70518-ep100 Paigaldusplaan Seinakinnitus, 2-lehel.
70518-ep101 Paigaldusplaan Sillus ja külgpaneelid, 2-lehel.
70518-ep102 Paigaldusplaan Sillus ja külgpaneel ning ülaaken, 2-lehel.
70518-ep103 Paigaldusplaan Külgpaneel uksepealistuse all, 2-lehel.
70518-ep104 Paigaldusplaan Post-tala-fassaad, 2-lehel.
70518-ep110 Paigaldusplaan Seinakinnitus, 1-lehel.
70518-ep111 Paigaldusplaan Sillus ja külgpaneelid, 1-lehel.
70518-ep112 Paigaldusplaan Sillus ja külgpaneel ning ülaaken, 1-lehel.
70518-ep113 Paigaldusplaan Külgpaneel uksepealistuse all, 1-lehel.
70518-ep150 Paigaldusplaan Nurkne põrandajuhik
70518-ep151 Paigaldusplaan Pidev põrandajuhik
70518-ep152 Paigaldusplaan Pidev põrandajuhik koos äravooluga
70518-ep160 Paigaldusplaan Nurkne põrandajuhik koos põrandalukuga

Võimalik, et plaanides tehakse muudatusi. Kasutage ainult viimast versiooni.

4.2 Tööriistad ja abivahendid

Tööriist Suurus/number/kasutamine

Montaažipukid, 2 tk

A-kujulised raamid

Pingutusrihm

Vaakumtõsteseade

Vesilood/lood/ristlaser

Mõõdulint 5 m või 10 m

Torx kruvikeeraja

Külglõikur

Kummi-/plasthaamer

Pliiats

4.3 Pöördemomendid
Pöördemomendid on ära toodud vastava paigaldusetapi juures.

4.4 Kasutatavad materjalid

Kasutatavad materjalid Kasutamine / liik / materjali nr

Vahepuksid

Silikoonist ühendusvuugid

5 Tarnekomplekt ja selle terviklikkus
 X Avage pakendid ja kontrollige saatelehe alusel üle, kas komplekt on terviklik.
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Eelmonteerimine töökojas

6 Eelmonteerimine töökojas

6.1 Silluse eelmonteerimine

 X Kinnitage montaažinurk (1) kruvidega pol-
diaukude (2) kaudu silluse (3) külge (ülemised 
poldiaugud).

� �
�

 X Kinnitage liugsiin (5) (ilma mooduliteta) kruvide-
ga poldiaukude (6) kaudu koos montaažinurga-
ga (1) silluse (3) külge.

 X Joondage liugsiin (5) ja puurige kinnitusavad (4).

Kinnitusavade arv sõltub liugsiini pikkusest (5).

 X Demonteerige liugsiin.

� �

� � �

 X Asetage silluse kinnitusavadesse (4) neetmutrid M8.

 

�

�
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Paigaldus ehitusplatsil

6.2 Ühelehelise süsteemi ettevalmistamine

 X Saagige peamise sulgemisserva kül-
jeplaati vastavalt kõrvalolevale joonisele 
süvend.

����

��
��

Kujutatud vasakule sulguvat varianti.

7 Paigaldus ehitusplatsil

7.1 Pideva põrandajuhiku eelmonteerimine

7.1.1 Ilma vee ärajuhtimiseta pideva põrandajuhiku (lisavarustus) eelmonteerimine

 X Kandke põrandajuhiku (2) otsapinnale 
hermeetikut (3).

 X Kinnitage kattepaneelid (1) kruvidega 
põrandajuhikule (2).

�

�

�

�

 X Asetage põrandajuhik (2) põrandasse ja 
kinnitage.

 X Tihendage puuravad.
 X Tihendage põrandajuhik veekindlaks.

�

 X Asetage põrandajuhik (4) nii välisesse 
põrandajuhikusse (6), et keermespoldid 
(5) osutavad sissepoole.

 X Seadistage keermespoltidega (5) sisemise 
põrandajuhiku (4) kaugus välimisest 
põrandajuhikust (6) (pingutusmoment 
3 Nm).

 X Pärast sisemise põrandajuhiku (4) lõplikku 
positsioneerimist liimige sooned, kasuta-
des hermeetikut (3).

�

�

�

����

�

�

väljas sees
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Paigaldus ehitusplatsil

7.1.2 Vee ärajuhtimisega pideva põrandajuhiku (lisavarustus) eelmonteerimine

 X Kandke põrandajuhiku (2) otsapinnale 
hermeetikut (3).

 X Kinnitage heitveeliitmik (1) kruvidega põ-
randajuhikule (2). Asetage põrandajuhik 
(2) põrandasse.

 X Lükake heitveeliitmik (1) ehitise kohapeal-
sesse äravoolutorusse (nimiläbimõõt 32).

 X Kinnitage põrandajuhik.
 X Tihendage puuravad.
 X Tihendage põrandajuhik veekindlaks.

�

�
�

�

 X Asetage põrandajuhik (4) nii välisesse 
põrandajuhikusse (6), et keermespoldid 
(5) osutavad sissepoole.

 X Seadistage keermespoltidega (5) sisemise 
põrandajuhiku (4) kaugus välimisest 
põrandajuhikust (6) (pingutusmoment 
3 Nm).

 X Pärast sisemise põrandajuhiku (4) lõplikku 
positsioneerimist liimige sooned, kasuta-
des hermeetikut (3).

����

�

�

�

��

7.1.3 Nurkne põrandajuhik
Nurkne põrandajuhik monteeritakse alles pärast seda, kui ühendusprofiilid on kinnitatud, vt ptk 7.2.3.

väljas sees
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Paigaldus ehitusplatsil

7.2 Silluse paigaldamine koos külgpaneeliga

7.2.1 Kattepaneeli paigaldamine

 

�

�

��

 X Katke kattepaneeli (1) märgistatud ala (2) hermeetikuga.
 X Monteerige kattepaneel (1) kahe kruviga silluse külge.

7.2.2 Silluse paigaldamine

Piklike avade (3) abil fikseeritakse sillus kõrgemas asendis ja langetatakse hiljem külgpaneelile.

 X Sillus (2) fikseeritakse montaažinurkade (1) abil 
seinale vastavalt paigaldusplaanile, kasutades 
piklikke avasid (3)

 X Toestage montaažinurki seinal sobival viisil ja 
piisavalt.

� �

�

�������
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Paigaldus ehitusplatsil

 

�

�
�

��

�

�

�

�

�

�

 X Viige vähendusprofiil (4) kaldu sisse ja riputage üles �.
 X Klappige vähendusprofiil (4) kokku � ja fikseerige kinnitus allpool �.
 X Kindlustage läbipääsu piirkonnas 15 mm klotsidega (5).
 X Paigaldage külgpaneeli väline tihend (6) vastavalt joonisele.

 X Paigaldage külgpaneelide piirkonda korrapäras-
te vahedega klaasiliistud (7) (≤ 300 mm).

�

�

�����
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Paigaldus ehitusplatsil

 X Paigaldage seina ühendusprofiil (1) ja 
põrandaühenduse profiil (2) vastavalt 
joonisele.

Kruvikinnituste vahekaugus < 400 mm.

 à Ühendusprofiilid peavad olema piisava 
kandevõimega ja tagaküljelt tihedalt 
täidetud (vt ptk 2.5). 

�

�

7.2.3 Nurgaga põrandajuhiku monteerimine (valikul)

 X Kinnitage nurgaga põrandajuhik (2) kahe 
standardile DIN 7991 vastava peitpeakru-
viga M5×12 (1)  
(pingutusmoment 6 Nm).

�

�
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Paigaldus ehitusplatsil

7.2.4 Külgpaneeli paigaldamine

 X Asetage külgpaneel (3) põranda ühen-
dusprofiilile �, kallutage sissepoole � ja 
libistage seina ühendusprofiilile �.

Külgpaneel peab kogu kõrguse ulatuses fik-
seeruma seinaühenduse profiilis.

 X Kontrollige läbipääsu avanemislaiust ja 
täisnurka.

 X Tihendage külgpaneeli profiili ja seinaühen-
dusprofiili vuuke väljast hermeetikuga.

�

�

�

�

 X Asetage klaasiliistude profiil (4) kaldu 
klaasiliistude kinnitustesse ja fikseerige 
ülespoole pöörates.

�

�

�
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Paigaldus ehitusplatsil

7.2.5 Silluse kinnikeeramine

 X Keerake kruvid (4) lahti ja langetage sillus 
(1) külgpaneelile (3).

 X Reguleerige silluse kõrgust piklike avade 
abil.

 X Joondage montaažinurk horisontaalselt.
 X Pingutage kruvisid (4).
 X Paigaldage vahetihend.
 X Märkige 4 kinnituse puurava asukohta (5) 

ja puurige avad.
 X Kinnitage sillus 4 peitpeakruviga M10 

(olenevalt aluspinnast).

��

��

�

 X Kontrollige vähendusprofiili (7) korrektset 
asetust.

 X Eemaldage läbikäigu piirkonnas vähen-
dusprofiilist (7) 15 mm klotsid (6).

�

�

7.2.6 Kattepaneeli paigaldamine läbipääsu piirkonnas

Läbipääsu kinnitusprofiili ettevalmistamine

 

�

�

�

�

�

�

 X Asetage seestpoolt kinnitusprofiilile (1) vahedetailid u 500 mm vahekaugusega.
 X Paigaldage u 500 mm vahekaugusega ümarnöörid (3).
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Paigaldus ehitusplatsil

 

�

 X Lükake harjastihend (3) sisse. Jätke välja u 2 cm.

 

�

�

 X Painutage veidi väljaulatuvat otsa.
 X Lükake harjastihend tasapinnaliselt sisse.

 
 X Kinnitusprofiili teisel küljel eemaldage harjastihendi ots tasapinnaliselt.
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Paigaldus ehitusplatsil

7.2.7 Silluse kinnitusprofiili paigaldamine

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

 X Asetage kokku monteeritud kinnitusprofiil (vt ptk 7.2.6) all koos ümarnööriga soonega sillusele (1)  
� ja pöörake �.

 X Asetage läbipääsuava (3) kate vähendusprofiilile � ja suruge ülespoole läbipääsuava kinnitusprofiili .
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Paigaldus ehitusplatsil

7.3 Uksepealistuse paigaldus koos külgpaneelidega

7.3.1 Paigaldusasend
Külgpaneeli paigaldamisel pöörake tähelepanu õigele paigaldusasendile.
 à Kinnituskruvi külgosa (1) asub üleval sisepinnal.

 

�

7.3.2 Kinnitusprofiili paigaldus

 X Paigaldage kinnitusprofiil (3) (pingutusmo-
ment > 5 Nm, sõltuvalt aluspinnast ja kruvi 
tüübist).

Kruvikinnituste vahekaugus < 400 mm.

�
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7.3.3 Seinaühenduse ja põranda ühendusprofiili paigaldus

 X Paigaldage seina ühendusprofiil (1) ja 
põrandaühenduse profiil (2) vastavalt 
joonisele.

 à Ühendusprofiilid peavad olema piisava 
kandevõimega ja tagaküljelt tihedalt 
täidetud (vt ptk 2.5). 

Kruvikinnituste vahekaugus < 400 mm.

�

�

7.3.4 Külgpaneeli pööramine

 X Lükake monteeritud külgpaneel u 
30 mm seinast profiili �.

 X Pöörake all külgpaneeli �. 
 X Langetage alla ühendusprofiilile �.
 X Lükake külgpaneeli seina poole 

seinaühenduse profiilile .

Külgpaneel peab kogu kõrguse 
ulatuses fikseeruma seinaühenduse 
profiilis.

 X Kontrollige läbipääsu avanemis-
laiust ja täisnurka.

 X Tihendage külgpaneeli profiili ja 
seinaühendusprofiili vuuke väljast 
hermeetikuga.

�

�

�

�
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 X Puurige kinnituskruvi jaoks 2 mm 
läbimõõduga auk.

 X Keerake külgpaneeli (1) kinnitus-
kruvi (pingutusmoment 2 Nm).

�

 X Lükake harjastihend (2) läbikäigualas harja 
kinnitusprofiili.

 X Fikseerimiseks painutage harjastihendi (3) 
otsa veidi tangidega.

 X Monteerige harjahoidik koos harjaga otse 
läbikäiguala kohale, vt joonist.

��

 à Kui ülaakent ei paigaldata:
 X paigaldage lükandukseajam ECdrive T2 vastavalt ajami ECDrive T2 paigaldusjuhendile.

 à Kui paigaldatakse ülaaken:
 X paigaldage ülaaken vastavalt GCprofile Thermi ülaakna profiilisüsteemi paigaldusjuhendile.
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7.4 Lükanduks, 1-leheline

7.4.1 Seinakinnitusprofiili paigaldamine
Eeldused.
 à Ukselehed on paigaldatud ja joondatud.
 à Pilud on seadistatud.

 X Kinnitage seinakinnitusprofiil (1).
 X Vajutage peamise sulgemisserva tihendus-

profiil (2) sisse.
Seinakinnitusprofiil (1) peab olema piisava 
kandevõimega ja tagaküljelt tihedalt täide-
tud (vt ptk 2.5).

� �

7.5 Lisa sulgemisserva paketi monteerimine külgpaneelile

Ärge painutage ega väänake lisa sulgemisserva paketti.

 X Asetage küljepaneeli (1) lisa sulgemisserva pa-
kett kohale nii, et see ulatub all 5 mm üle. �

�



GCprofile Therm

22

Paigaldus ehitusplatsil

7.6 Lisa sulgemisserva paketi monteerimine liikuvale ukselehele

Ärge painutage ega väänake lisa sulgemisserva paketti.

 X Paigaldage lisa sulgemisserva pakett liikuva uk-
selehe lisa sulgemisservale (4) nii, et alumine lisa 
sulgemisserva tihend (2) ulatub 7 mm üle.

Alumiiniumist katteprofiil (3) lõpeb liikuva ukse-
lehe (4) alumiiniumprofiili alumise servaga samas 
tasapinnas.

� �

�

�

�

1 Harjastihend
2 Lisa sulgemisserva tihend
3 Alumiiniumist katteprofiil
4 Liikuv ukseleht
5 Põrandajuhiku liistu harjastihend

��
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8 Puhastamine
Mida puhastada? Kuidas puhastada?
Klaaspinnad Peske külma äädikaveega ja kuivatage.
Roostevabad pinnad Pühkige mitteabrasiivse lapiga.
Värvitud pinnad Peske vee ja seebiga.
Anodeeritud pinnad Peske mittealuselise määrdeseebiga (pH-väärtus vahemikus 5,5 … 7).
Plastpinnad Peske vee ja õrnatoimelise pesuvahendiga.
EPDM tihendid Peske vee ja õrnatoimelise pesuvahendiga.

9 Demonteerimine

HOIATUS! 
Elektrilöögi tõttu eluohtlik!

 X Laske elektrisüsteem (230/115 V) ühendada ja lahti ühendada ainult elektrikul.
 X Teostage võrguühendus ja kaitsejuhi kontroll vastavalt VDE 0100 610. osa järgi.

ETTEVAATUST! 
Vigastusoht!
Katte pööramisel võivad inimesed saada vigastada.

 X Käsitsege katet, mis on üle 4 m pikk, ainult kahekesi.

ETTEVAATUST! 
Vigastusoht lükkamisel ja muljumisel!

 X Kindlustage ukselehed tahtmatu liikumise vastu.
 X Ühendage akud lahti.

Demonteerimine toimub vastupidises järjekorras.
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