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Integroidut INTEK-sälekaihtimet  OHJEKORTTI

INTEGROIDUT INTEK-SÄLEKAIHTIMET
Sälekaihtimen säleitä kääntämällä voi huoneen valoisuutta 

säätää ja samalla rajoittaa auringon suoraa paistetta. Lisäksi 

sälekaihtimia voidaan käyttää näkösuojana. Sälekaihtimen 

voi myös nostaa kokonaan ylös ikkunan edestä. Kaihdinta 

tulee käyttää ainoastaan täysin ylösnostettuna tai alaslas-

kettuna.

• Ikkunan puolivälissä oleva kaihdin lisää lasin rik-

koontumisriskiä lämpötilaeron vuoksi.

Integroidun kaihtimen säleiden kääntö sekä kaihtimen nos-

to ja lasku toimivat sisäpuitteen pinnassa olevasta säätönu-

pista [1]. Säleiden kääntönupin ääriasennoissa on syytä olla 

varovainen, sillä ylikääntö voi rikkoa säätömekanismin. 

Kaihdin nostetaan ylös vetämällä säätönupista [1] nosto- 

narut [3] näkyviin. Kun kaihdin on halutussa korkeudessa, 

kierretään nostonarut narunupin [2] ympäri ja painetaan 

säätönuppi takaisin paikalleen. 

Kun kaihdin halutaan laskea, säätönuppi irrotetaan ja 

lasketaan kaihdin hitaasti alas; kaihdinta ei saa päästää 

putoamaan vapaasti. Lopuksi säätönuppi asetetaan takaisin 

paikalleen.   

HUOLTO

Nosta kaihdinta vain säleiden ollessa aukiasennossa. Kiin-

ni-asennossa nostaminen kuluttaa nostonaruja. Sälekaihdin 

on käytännössä huoltovapaa. Jos nostonarut pääsevät 

kiertymään, kaihdin ei ehkä toimi normaalisti. Nostonarut 

saa oikaistua nostamalla kaihdin yläasentoon ja päästämäl-

lä narut roikkumaan vapaasti. 

Kaihtimen puhdistukseen voi käyttää esimerkiksi imuria har-

jasuulakkeella tai pölyhuiskaa. Ikkunoiden pesun yhteydes-

sä kaihdin nostetaan ylös ja lukitaan narunupin avulla. 

Ylösnostetun kaihtimen 
naru [3] kierretään siististi ja 
lapsiturvallisesti molempien 
nuppien [1 ja 2] ympärille. 
Kaihtimet lukitaan säätönupis-
ta paikoilleen.

VAARA! 
Jos kaihtimet nostetaan ylös esim. ikkunan pesun ajaksi, on varmistettava, että ikkunan ulkopuolelle jäävät vetonarut ovat kaikis-
sa tilanteissa pienten lasten ulottumattomissa, sillä vetonarujen silmukat ja tuotteen toimintaa ohjaavat narut saattavat aiheuttaa 
kuristumisvaaran. 
Suosittelemme pitämään kaihtimet alas laskettuina, jolloin kaihdinten vetonarut eivät jää roikkumaan ikkunan ulkopuolelle ja 
muodosta turvallisuusriskiä. 

• Älä sijoita sänkyjä, kehtoja tai huonekaluja narullisten sälekaihdinten lähettyville.
• Varmista etteivät narut kierry toisiinsa ja muodosta silmukkaa.

Integroidun sälekaihtimen narut ja mekanismi ovat 
näkymättömissä. Kaihtimen säleitä käännetään 
säätönupista [1], ja samasta nupista nostetaan 
kaihdin ylös. 
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