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ALLMÄN ANVÄNDAR-  

INSTRUKTION PVC-FÖNSTER  

  

BARNSPÄRR KISI (tillval)  

Alla öppningsbara fönster kan förses med en barnspärr.   

Tryck in spärren på både över & undersida för att  därefter 

vrida handtaget för önskad funktion.  

  

  

  

  

HANDTAGSFUNKTIONER  
  

Fönstren är av sorten inåtöppnande Dreh/Kipp-modell vilket innebär att fönstret kan öppnas i 

överkant för vädring, alternativt sidoöppnas för enkel rengöring av glasets utsida (gäller ej 

fast fönster). Mekaniken erbjuder även mikrovädring, vilket ger ökad ventilation utan att 

fönstret är öppet.  

  

OBS: Fönsterbågen måste vara in i stängt läge innan funktion kan bytas.   

  
Handtagen kan ställas i 5 positioner:  
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UTÅTGÅENDE TERASSDÖRR 
  
Denna dörrmodell är utåtgående och kan ej tiltas i överkant.  

Öppning sker i läget sidoöppning (se beskrivning läge sidoöppning föregående sida)  

  

Mekaniken kan förses med broms (tillval), när dörren är i önskat läge vrids handtaget i 

läge stängt varvid bromsen aktiveras (se beskrivning läge stängt föregående sida)   

  
 

INÅTGÅENDE BALKONGDÖRR 
 

Denna dörrmodell är inåtgående och kan även tiltas i överkant.  

Öppning sker i läget sidoöppning (se beskrivning läge sidoöppning föregående sida)  

 

Om dörrbladet har släppt i överkant (tiltläge) samtidigt som det öppnas, kommer det ej gå 

att stänga dörren korrekt. Gör då följande: 

 

1. Låt dörrbladet vara öppet 

2. Ställ handtaget uppåt i läge ”Tiltvädring överkant” 

3. Pressa in övre inre hörnet vid gångjärnet med handkraft 

4. Vrid ner handtaget i läge ”sidoöppning för putsning” 

5. Stäng dörrbladet som vanligt  

 
 

FÖNSTERPUTSNING  
  
Glas skall putsas med vanligt fönsterputs, använd papper, trasa eller skrapa för att tork av 

glaset.   

  

Undvik att skrapa med vassa föremål på glaset, då det kan uppstå repor. Använd 

heller aldrig stålull på glaset.   

  
  
RENGÖRING KARM  
  
En smutsig karm rengörs med varmt vatten och milt rengöringsmedel för hushåll.  

Små repor och starkt sittande smuts kan avlägsnas med polermedel för bilvård, motsvarande 

Autosol.   

  

Karmen tål ej starka lösningsmedel såsom Aceton, förtunning etc.   
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SPALTVENTIL (tillval)   

Fönsterna kan utrustas med en 

spaltventil, som monteras i 

karmens överkant.   

  

Denna ventil skall ALLTID vara 

öppen för  att säkerställa korrekt 

luftväxling.  

  

Bakom det rörliga locket sitter ett filter, som bör rengöra 1-2 gånger per år, i en mild 

tvållösning.  

  

Om katastroflarm utlöses kan allmänheten uppmanas att stänga fönster, i ett sådant läge 

skall även spaltventilen stängas genom att trycka det rörliga locket mot ventilkroppen.  

 

SMÖRJNING MEKANIK 

 
All mekanik skall smörjas minst 1 gång om året med en tunnflytande  

penetrerande olja motsvarande 5-56 eller WD-40. 

 

Smörj rikligt, och manöverera handtaget,  

torka därefter upp överflödig utanpåliggande olja. 

 

 

 

SMÖRJNING GUMMILISTER 
 

Gummilister skall smörjas med listskydd. Den förhindrar att gummilisterna  

fryser fast, samt skyddar dem mot uttorkning. 

 

Även dörrarnas underkantslist behöver smörjning, speciellt vid varm väder- 

Lek, annars kan ett gnisslande ljud uppstå när dörren öppnas och stängs. 

 

Listskydd finns att köpa i vanliga butiker för bildelar, ex.vis Biltema, 

Mekonomen, Autoexperten och liknande.  

    

 

ÅRLIG SERVICE & GENOMGÅNG 
 

Vill Ni ha hjälp med smörjning och underhåll, kontakta oss så bokar 

vi en en tid!  

 

 

 

 

     


