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SARANOIDEN SÄÄTÖ
Eskopuun ikkunat on tehtaalla aina säädetty vastamaan optimiasennusta.
Joskus ikkunoita joudutaan kuitenkin säätämään asennuksen jälkeen.
Jollei ikkunatiivisteet tiivistä joka sivulta tasaisesti, tai ikkuna ei toimi
avatessa kunnolla, ikkunoiden käyntiväli säädetään saranoilla.
Irrota saranatapit aloittaen alimmasta saranasta, avaa lukot ja nosta
puite paikoiltaan. Muista tukea puitetta, ettei se pääse putoamaan. Kierrä
puitteen tai karmin saranoita tarpeen mukaan. Kiinnitä puite ja saranatapit päinvastaisessa järjestyksessä kuin irrotit. Tarkista ikkunan toiminta.
Tarkista myös, onko ikkuna asennettu oikein eli ota ristimitat karmiaukosta. Puitteen käyntiväli voi olla 1–4 mm.

3. Sisäpuite tiukka karmin kohdassa C haitaten sulkeutumista.
Sisäpuitteen kuuluu levätä kiinni karmin alareunassa olevien puiteliukujen
päällä. Tarvittaessa sisäpuitetta säädetään sivusuunnassa kiertämällä
sisäpuitteen ylintä ja alinta saranaa 1–2 kierrosta myötäpäivään. Testaa
ja toista tarvittaessa. Vaihtoehtoisesti voit kiertää alinta ja keskimmäistä
saranaa 1–2 kierrosta vastapäivään.
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4. Huulloksessa kohdassa D karmin ja puitteen väli saranapuolella suurempi kuin avauspuolella.
Sisäpuitetta säädetään tällöin syvyyssuunnassa. Kierrä kaikkia karmisaranoita myötäpäivään kaksi kierrosta. Kokeile ja toista toimenpiteet
tarvittaessa. Varmista lopuksi, että kaikki karmisaranat ovat samalla
syvyydellä.
5. Ulkopuitteen etäisyys erisuuri sarana- ja avauspuolella.
Ulkopuitetta säädetään syvyyssuunnassa. Mikäli suurempi väli on saranapuolella, kierrä kaikkia karmissa olevia ulkopuitteen kiinnityssaranoita
1–2 kierrosta myötäpäivään. Jos suurempi väli on avauspuolella, kierrä
vastapäivään. Tarvittaessa toista toimenpiteet.

SÄÄTÖ ON TARPEEN SEURAAVISSA TAPAUKSISSA:
1. Sisäpuitteen yläreuna painautuu tiukasti karmiin kohdassa A .
Kierrä sisäpuitteen alinta saranaa kaksi kierrosta (kiristä) ja keskimmäistä yksi kierros myötäpäivään. Kokeile ja toista tarvittaessa. Puitteen
keskityksestä riippuen säätö voidaan tehdä myös kiertämällä puitteen
ylintä saranaa kaksi kierrosta ja keskimmäistä yksi kierros vastapäivään
(ulospäin).
2. Sisäpuitteen reuna B ottaa kiinni karmiin.
Sisäpuitetta säädetään sivusuunnassa. Kierrä sisäpuitteen kaikkia saranoita 1–2 kierrosta myötäpäivään. Kokeile toimivuutta ja toista tarvittaessa.
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HUOM! Kuvassa näkyvää puiteliukua ei saa poistaa. Puiteliuku ei ole
kuljetustuki.

6. Tuuletusikkuna ei sulkeudu kunnolla, säätötarvetta
esiintyy varsinkin hyttyspuitteen yhteydessä.
Jos ulkopuite on liiaksi ulkona joko avauspuolella tai saranapuolella, säädetään puitetta syvyyssuunnassa. Mikäli tiukkuus on avauspuolella, tulee
aukipitolaitteen kytkentätappia säätää lyhyemmäksi: pyöritä tappia myötäpäivään, kunnes vika korjaantuu. Tee sama vastakkaiseen suuntaan,
mikäli ulkopuitteen ja karmiprofiilin väli on liian suuri. Mikäli tiukkuus
on saranapuolella ja ikkuna ei sulkeudu kunnolla, pyöritä ulkopuitteen
kaikkia saranoita 2 kierrosta myötäpäivään (kiinni päin), jotta ulkopuite
tulee sisäänpäin. Kokeile toimiviuus ja toista tarvittaessa.

