Integroitujen sälekaihtimien käyttö – ja huolto-ohjeet
Integroidut sälekaihtimet
Integroitujen kaihtimen säleiden kääntö tapahtuu sisäpuitteen pinnassa olevasta säätimestä.
Säätimessä olevasta nupista pyörittämällä kaihtimen säleitä saa käännettyä haluttuun asentoon.
Säätimen ääriasennoissa on syytä olla varovainen, sillä ylikääntö voi rikkoa säätömekanismin.
Kaihdin nostetaan ja lasketaan säätimen nostokannen alla olevasta vetonarusta. Kun kaihdin on
nostettu kokonaan ylös, naru kierretään säätimen ympärille ja narukello laitetaan nostokannen
alle joka lasketaan alas. Näin ollen nostonaru on lukittuna ja kaihdin pysyy ylös nostettuna. Kun
kaihdin halutaan laskea, nostetaan kansi ylös ja naru vapautetaan säätimen ympäriltä ja lasketaan
kaihdin hitaasti alas. Kaihdinta ei saa päästää putoamaan vapaasti!
HUOM!
Sälekaihtimet tulee olla nostettuna joko ylä- tai laskettuna ala-asentoon. Puolivälissä
riiputtaminen altistaa lasit normaalia suuremmille lämpötilaeroille ja siten lasirikkoihin.
Ikkunavalmistaja ei anna lasitakuuta, mikäli ilmenee, että kaihtimia on käytetty väärin.

VAROITUS!
Pieniä lapsia on kuristunut vetonarujen silmukoihin sekä tuotteen toimintaa ohjaaviin naruihin.
Narut on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa, jotta he eivät kuristu tai jää kiinni niihin.
Älä sijoita sänkyjä, kehtoja tai huonekaluja narullisten kaihdinten lähettyville. Älä liitä naruja
yhteen. Varmista, etteivät narut kierry toisiinsa ja muodosta silmukkaa.
Suosittelemme pitämään kaihtimet alas laskettuina, jolloin kaihdinten vetonarut eivät jää
roikkumaan säätimen ulkopuolelle ja muodosta turvallisuusriskiä erityisesti pienille lapsille.
Jos kaihtimet nostetaan ylös esim. ikkunan huoltamisen ajaksi, on varmistettava että ikkunan
ulkopuolelle jäävät vetonarut ovat kaikissa tilanteissa pienten lasten ulottumattomissa tai asian
mukaisesti laitettuna säätimen ympärille.

Kaihtimen puhdistus ja huolto
Säleet puhdistetaan kevyesti pölyhuiskalla tai liinalla. Kaihtimen ja narujen pesuun käytetään
lievästi emäksisiä yleispuhdistusaineita.
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Perusmallisten sälekaihtimien käyttö – ja huolto-ohjeet
Perusmalliset sälekaihtimet
Perusmallisen kaihtimen säleiden kääntö tapahtuu sisäpuitteen pinnassa olevasta säätötangosta.
Säätötangon päästä pyörittämällä kaihtimen säleitä saa käännettyä haluttuun asentoon.
Säätötangon ääriasennoissa on syytä olla varovainen, sillä ylikääntö voi rikkoa säätömekanismin.
Kaihdin nostetaan ja lasketaan sisäpuitteen pinnassa olevasta vetonarusta. Kun kaihdin on
Nostettu kokonaan ylös, naru kierretään narulukon ympärille, jolloin naru kiilautuu narulukon
ympärille ja kaihdin pysyy paikoillaan. Kun kaihdin halutaan laskea, naru vapautetaan narulukon
ympäriltä ja lasketaan kaihdin hitaasti alas. Kaihdinta ei saa päästää putoamaan vapaasti!
HUOM!
Sälekaihtimet tulee olla nostettuna joko ylä- tai laskettuna ala-asentoon. Puolivälissä
riiputtaminen altistaa lasit normaalia suuremmille lämpötilaeroille ja siten lasirikkoihin.
Ikkunavalmistaja ei anna lasitakuuta, mikäli ilmenee, että kaihtimia on käytetty väärin.

VAROITUS!
Pieniä lapsia on kuristunut vetonarujen silmukoihin sekä tuotteen toimintaa ohjaaviin naruihin.
Narut on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa, jotta he eivät kuristu tai jää kiinni niihin.
Älä sijoita sänkyjä, kehtoja tai huonekaluja narullisten kaihdinten lähettyville. Älä liitä naruja
yhteen. Varmista, etteivät narut kierry toisiinsa ja muodosta silmukkaa.
Suosittelemme pitämään kaihtimet alas laskettuina, jolloin kaihdinten vetonarut eivät jää
roikkumaan ikkunan ulkopuolelle ja muodosta turvallisuusriskiä erityisesti pienille lapsille.
Jos kaihtimet nostetaan ylös esim. ikkunan huoltamisen ajaksi, on varmistettava että ikkunan
ulkopuolelle jäävät vetonarut ovat kaikissa tilanteissa pienten lasten ulottumattomissa.

Kaihtimen puhdistus ja huolto
Säleet puhdistetaan kevyesti pölyhuiskalla tai liinalla. Kaihtimen ja narujen pesuun käytetään
lievästi emäksisiä yleispuhdistusaineita.
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Pintamalliset sälekaihtimet
Pintaan asennettavia sälekaihtimia käytetään kiinteissä ikkunoissa ja yksilehtisissä parvekeovissa.
Säleiden kääntäminen: pintamallisen kaihtimen säleiden kääntö tapahtuu säleitten edessä
olevasta säätötangosta. Säätötangoa pyörittämällä kaihtimen säleitä saa käännettyä haluttuun
asentoon. Kaihtimen ääriasennoissa on syytä olla varovainen, sillä ylikääntö voi rikkoa
säätömekanismin.

Nostaminen ja laskeminen
Kaihdin nostetaan ja lasketaan säätövivun vieressä olevasta narusta. Kaihdin nostetaan ylös
vetämällä vetonarusta. Kaihdin pysyy halutussa korkeudessa, kun narusta päästää irti. Kun kaihdin
halutaan laskea alas, vedetään narua ensin sivulle, kunnes naru vapautuu yläkotelon lukosta ja
annetaan sitten kaihtimen laskeutua halutulle korkeudelle. Kaihdinta ei saa päästää putoamaan
vapaasti!
Oveen asennetussa sälekaihtimessa magneetit tai sivuohjausvaijerit pitävät kaihtimen alaosastaan
paikoillaan kun kaihdin on alhaalla.

VAROITUS!
Pieniä lapsia on kuristunut vetonarujen silmukoihin sekä tuotteen toimintaa ohjaaviin naruihin.
Narut on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa, jotta he eivät kuristu tai jää kiinni niihin.
Älä sijoita sänkyjä, kehtoja tai huonekaluja narullisten kaihdinten lähettyville. Älä liitä naruja
yhteen. Varmista, etteivät narut kierry toisiinsa ja muodosta silmukkaa.
Suosittelemme pitämään kaihtimet alas laskettuina, jolloin kaihdinten vetonarut eivät jää
roikkumaan ikkunan ulkopuolelle ja muodosta turvallisuusriskiä erityisesti pienille lapsille.
Jos kaihtimet nostetaan ylös esim. ikkunan huoltamisen ajaksi, on varmistettava että ikkunan
ulkopuolelle jäävät vetonarut ovat kaikissa tilanteissa pienten lasten ulottumattomissa.

Kaihtimen puhdistus ja huolto
Säleet puhdistetaan kevyesti pölyhuiskalla tai liinalla. Kaihtimen ja narujen pesuun käytetään
lievästi emäksisiä yleispuhdistusaineita.
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