
 

Instruksjoner for bruk av PVC vinduer montert 2009/2010 
 

På generelt grunnlag skal det nå, ved installasjon av balansert ventilasjonsanlegg, være et 

svært begrenset behov for å åpne vinduene. Likevel kan det være hensiktsmessig å gjøre seg 

kjent med hvordan disse skal behandles og brukes på riktig måte. 
 

For å åpne innadslående vindu (dreie/tilt funksjon) 

 

Håndtaket må være nøyaktig innstilt i en av de tre følgende posisjonene: ”Lukket”, ”tilt” eller 

”drei”. Ikke prøv og åpne vinduet mens håndtaket er stilt i mellom disse posisjonene. 

Vindusrammen må alltid være helt lukket inn til karmen før man beveger håndtaket. 

 

For å velge ”Tilt” fra lukket posisjon, roter håndtaket 180 grader og dra håndtaket mot deg. 

Og på den måten tilter vinduet innover til lufte stilling. 

 

For å velge ”dreie” fra lukket posisjon, roter håndtaket 90 grader og dra håndtaket mot deg. 

Når man lukker vinduet, må vinduet lukkes helt inntil for å aktivere den innebygde 

mekanismen. 

                                                            

Lukket                                                         Tilted                                    Dreie posisjon 

 

Feil bruk av håndtak og dårlig vedlikehold kan lede til stor skade på vinduer og dører. Hvis 

det blir gjort brudd på reglene gitt ovenfor, forsvinner produksjonsgarantien og alle 

reparasjoner må dekkes av kunden: 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 viktige punkter ved åpning av vinduer 

1. Når vinduet er åpent, må det ikke legges ekstra vekt på vinduskarmen. (Figur 1) Store 

vinduer i vestfasade må ikke åpnes i ”dreie” åpning annet enn ved vask og 

vedlikehold. Dette fordi glassene er svært tunge, og karm og hengsler ikke tåler mye 

bruk i dreie” åpning. 

                                    

 

 

 

2. Når man åpner vinduet eller døren, må ikke rammen presse imot vinduskarmen 

(foring/listverk). Slikt press kan lage ytre skade på vinduskarmen, eller til skade på 

åpningsmekanismen. (Figur 2) 

                       



 

3. Ikke plasser noen objekter mellom vinduskarmen og blad. Et hardt slag kan  treffe 

objektet plassert mellom vinduet og vinduskarmen og føre til stor skade på profiler 

eller åpningsmekanismer (Figur 3) 

                                      

 

                    

4. Håndtaket brukes til å lukke vinduet. Hvis man lukker vinduet på en ukorrekt måte, 

kan det føre til stor skade. Små barn må være forsiktige med i forhold til klemskader  

(Figur 4) 

                                        

     

 

                     

 



 

5. Ikke la rammen være åpen i ”dreie” modus ved mye vind eller storm. (Figur 5) 

 

                                       

 

 

6. Der hvor små barn har adgang til vinduet må rammen være sikret mot bevegelse, for 

eksempel med bruk av barnesikringsmekanismen (nøkkelen) i håndtaket. 

                                        

7. Ikke la varme elementer komme i direkte kontakt med vinduet eller sett dem mot noen 

av dets komponenter 

8. Ikke bruk disse vinduene og dørene som bærende konstruksjon 

9. Etter man er ferdig med å installere vinduet, må alle mekanismene sjekkes. Alt støv og 

rester av bygematerialer må fjernes/rengjøres før de blir fastlimt og umulig å fjerne. 

Alle mekanismer må smøres hvis det er nødvendig. 



 

10. Regelmessig vedlikehold minst en gang i året er påkrevd. Hvis man sjekker selv må 

man påse: 

 Ikke juster vinduet på egenhånd. 

 Det er vesentlig at vinduskarmen og rammer er renset fra støv og møkk. Vennligst 

vær spesielt nøye med vann uttømmings sporene og rens dem for støv. 

Vennligst bruk olje uten syre til å smøre delene. WD40 er IKKE godkjent! 

 

 

 

 

 

 

 

På forutsetning at alle regler og instruksjoner gitt ovenfor er fulgt, gir leverandøren en 5 års 

produksjons garanti, som garanterer feilfri reparasjoner av vinduer og dører. 

 


