Skötsel- och handhavandeinstruktion
Fönster

Vid putsning öppnas fönstret till ”sidohängt läge” genom att
man vrider handtaget horisontellt och öppnar fönster inåt

Olika lägen på fönstret

Fönstret måste stängas innan nästa steg, viktigt att bågen kommer helt in till karm.
Vid vädring öppnas fönstret i ”bottenhängt läge” genom att
man vrider handtaget lodrätt rakt upp och öppnar fönster inåt
(fönstret viks inåt).
Vid stängning är det viktigt att bågen kommer helt in till karm
innan handtaget vrids lodrätt rakt ner till ”stängt läge”.
Om fönstret är utrustat med ”barnspärr” måste båda knapparna aktiveras vid respektive moment.

Skötselinstruktion

Stängt läge
Handtaget är fällt lodrätt
rakt ner

Sidohängt läge/Putsning
Vrid handtaget horisontellt och
drag sedan handtaget emot dig.

För att behålla fönstrens långa livslängd, finish och goda funktion under många år rekommenderar vi följande skötselråd:
Tvättning av glas bör utföras på traditionellt vis med fönsterputsmedel och textilduk/gummiskrapa för att undvika repbildning i glasytan.
Rengöring
Fönstrets utsida, båge/karm av PVC bör tvättas med milt diskmedel minst en gång per år. Använd aldrig lösnings- eller frätande medel till någon del av fönstret.

Bottenhängt läge/Vädring
Vrid upp handtaget lodrätt rakt
upp och drag sedan handtaget
emot dig.

Smörjning av beslag
Vi rekommenderar 1 droppe symaskinsolja / syrefri olja i gångjärnen 1 gång per år.

Persienner

Frihängande persienner på insidan med ett magnetfäste.
För att behålla persiennens långa livslängd rekommenderar vi
att persiennen dammas av med en persiennborste eller en lätt
fuktat trasa.
Persiennpinne till höger
1. För att dra upp eller ner persiennen dra snöret åt vänster.
2. För att låsa persiennen oavsett läge dra snöret till höger.
OBS! Tvärtom för persiennpinne till vänster
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Barnspärr

För att öppna ett fönster med handtag som har barnspärr gör
så här:
1. Tryck in knapparna (som finns över och under handtagsfästet) med vänster hand.
2. För handtaget uppåt och åt höger med höger hand samtidigt
som du håller in barnspärren med vänster hand.
3. För att stänga fönstret igen trycker du in knapparna igen och
för handtaget nedåt.
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Skötsel- och handhavandeinstruktion
Beslag
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