DK-ikkunan käyttö

Arvoisa asukas!
DK-ikkunan suuri suosio varsinkin KeskiEuroopassa perustuu erinomaiseen
käyttömukavuuteen ja turvallisuuteen.
Teidänkin kotiinne on nyt asennettu
tyylikkäät ja toiminnalliset DK-ikkunat.
Huomaathan toimintoa valitessasi, että
ikkunan painike kääntyy 180 astetta,
kahdessa vaiheessa.
Voit yhdellä painikkeella valita
kolme eri toimintoa helposti ja nopeasti.
1.

Ikkunan turvallinen lukitus
(Painikekahva käännetty alaspäin)

2.

Ikkunan perinteinen avaus sivulta
(Painikekahva käännetty sivulle
vaakasuoraan)

3.

Ikkunan kallistus yläreunasta
tuuletusasentoon (Painikekahva
käännetty ylöspäin)

Kuvassa näkyvä tuuletusasento takaa
miellyttävän ja rauhallisen tuuletukseen
verrattuna perinteiseen suomalaiseen
tuuletusosaan. Koska puite on alaosastaan
kiinni, tuuletus toimii huomattavasti
rauhallisemmin etenkin kylminä vuodenaikoina.
Toivotamme teille turvallista ja viihtyisää
asumista DK-ikkunoistanne nauttien.

Skaala Ikkunat ja Ovet Oy
SIVU 1

Säädettävissä olevat osat

DK-ikkunan huolto

Yläsaksi

± 1 mm

Puitteen yläreunan sivusuuntainen säätäminen
Puitteen
puristusvoiman
säätö

± 2 mm
SW 4

SW 4

Epäkeskoteljet
Puitteen puristusvoiman säätö
± 1 mm

SW 11
± 1 mm

SW 4

Huomioitavaa:

Puitteen alasarana

Karmin alasarana

Teidän ikkunanne on varustettu korkeatasoisella Siegenia heloituksella.
Varmistaaksenne helojen hyvän ja huolettoman toiminnan teidän täytyy tehdä
seuraavat huoltotoimenpiteet vähintään kerran vuodessa:

Puitteen
puristusvoiman säätö

Puitteen
korkeussäätö

1. Voitele tai öljyä kaikki liikkuvat osat ja lukituspisteet (

).

2. Käytä vain puhdasta rasvaa tai öljyä, esim. ompelukoneöljyä.

SW 4

Puitteen alareunan
sivusuuntainen säätäminen

3. Tarkista kaikki tärket kohdat ( ) löyhyyden ja kulumien varalta.
Mikäli tarpeellista, kiristä ja säädä ruuvit ja vaihda vaurioituneet osat.

± 2 mm

4. Jos nämä osat eivät ole varustettu suojamuoveilla, tarkista että karmisaranassa
oleva yläsaranan tappi on painettuna pohjaan asti.
5. Puhdista ikkunat vain miedolla (neutraali pH) laimennetulla pesuaineella.
Älä koskaan käytä väkeviä happamia pesuaineita tai hankausaineita.
Ne voivat vahingoittaa heloitusta suojaavaa pinnoitetta.

± 1 mm

± 2 mm

Pintakäsittelyn laadun säilyttämiseksi suosittelemme seuraavia ehkäiseviä
toimenpiteitä:
6. Helojen puhdistuksen jälkeen voitele pinnat voiteluöljyllä,
esim. ompelukoneöljyllä.

Varoitus! Seuraavat työt on hyvä jättää ammattimiehen tehtäväksi:

- Helojen vaihto
- Puitteiden irroitus ja kiinnitys / vaihto
- kaikki helojen säädöt - erityisesti saranat ja yläsakset

SW 10

Jos maalaat tai lakkaat ikkunoita, varmista että helat eivät tahriinnu.
Nämä helojen huolto-ohjeet pätevät myös muille ikkunatyypeille joita ei ole
määritelty tässä.
Teidän ikkuna-ammattilaisenne:

SW 4

SIVU 2

