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Integroidut sälekaihtimet  OHJEKORTTI

INTEGROIDUT 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.

Sälekaihdin avataan ja suljetaan kääntämällä alemmasta 

nupista. Kaihdin nostetaan vetämällä ylemmästä nupista ja 

lukitaan yläasentoon työntämällä narunuppi takaisin paikal-

leen narujen jäädessä pintaan kiepille. 

Säleiden kääntönupin ääriasennoissa on syytä olla varovai-

nen, sillä ylikääntö voi rikkoa säätömekanismin. 

HUOLTO
Nostonupin pyörittäminen saa nostonarut kierteelle, ja sa-

malla kaihtimen toiminta saattaa häiriintyä. Nosta kaihdinta 

vain säleiden ollessa aukiasennossa. Kiinniasennossa nos-

taminen kuluttaa nostonaruja. Sälekaihdin on käytännössä 

huoltovapaa. Jos nostonarut pääsevät kiertymään, kaihdin 

ei ehkä toimi normaalisti. Nostonarut saa oikaistua nosta-

malla kaihdin yläasentoon ja päästämällä narut roikkumaan 

vapaasti. 

Kaihtimen puhdistukseen voi käyttää esimerkiksi imuria 

harjasuulakkeella tai pölyhuiskaa. Ikkunoiden pesun yhtey-

dessä kaihdin nostetaan ylös ja lukitaan narunupin avulla. 

Jos kaihtimen nupit estävät ikkunaa aukeamasta tarpeeksi, 

voidaan kääntönuppi irroittaa pesun ajaksi. Kaihdin voidaan 

lukita ylös esimerkiksi sitomalla sen molemmat päät. 

KÄÄNTÖNUPIN IRROTUS
• Irrota vaijeritanko pitimestä.

• Vedä kaihtimen yläkotelossa olevaa vaijeriin liitettyä

teräksistä akselia ulospäin noin 2cm.

• Vedä kääntönuppia ulos huoneeseen päin, kunnes

napin ja vaijerin liitos tulee esille holkin sisältä.

• Irrota kääntönuppi vaijerista.

Suosittelemme pitämään kaihtimet alaslaskettuina, jolloin 

kaihdinten vetonarut eivät jää roikkumaan ikkunan ulko-

puolelle ja muodosta turvallisuusriskiä erityisesti pienille 

lapsille.

Varmista, että kaihtimen ollessa ylösvedettynä ja narut 

lisäpidikkeen ympäri kierrettynä, että kaihtimen säätönuppi 

kiinnittyy paikalleen kuvassa 1 esitetyllä tavalla. 

VAARA! 

On ehdottomasti varmistettava, etteivät kaihtimen langat roiku 
pienten lasten ulottuvilla kaihtimien ollessa ylhäällä. Narut on 
pidettävä pienten lasten ulottumattomissa, jotta he eivät kuristu tai 
jää kiinni niihin. 

• Älä sijoita sänkyjä, kehtoja tai huonekaluja narullisten säle-
kaihdinten lähettyville.

• Älä liitä naruja yhteen. Varmista etteivät narut kierry toisiin-
sa ja muodosta silmukkaa.
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