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Pintaan asennettavat sälekaihtimet  OHJEKORTTI

PINTAMALLISET SÄLEKAIHTIMET
Pintaan asennettavia sälekaihtimia käytetään kiinteissä ik-

kunoissa ja yksilehtisissä parvekeovissa. Sälekaihtimen sä-

leitä kääntämällä voi huoneen valoisuutta säätää ja samalla 

rajoittaa auringon suoraa paistetta. Lisäksi sälekaihtimia 

voidaan käyttää näkösuojana. Sälekaihtimen voi myös nos-

taa kokonaan ylös ikkunan edestä. Kaihdinta tulee käyttää 

ainoastaan täysin ylösnostettuna tai alaslaskettuna.

• Ikkunan puolivälissä oleva kaihdin lisää lasin rik-

koontumisriskiä lämpötilaeron vuoksi.

SÄLEIDEN KÄÄNTÄMINEN
Pintamallisen kaihtimen säleiden kääntö tapahtuu säleiden 

edessä olevasta säätövivusta [1] . Säätövipua pyörittämällä 

kaihtimen säleitä saa käännettyä haluttuun asentoon. 

Säleiden ääriasennoissa on syytä olla varovainen, sillä 

ylikääntö voi rikkoa säätömekanismin.

NOSTAMINEN JA LASKEMINEN
Kaihdin nostetaan ja lasketaan säätövivun vieressä ole-

vasta narusta [2]. Kaihdin nostetaan ylös vetämällä narua. 

Kaihdin pysyy halutussa korkeudessa, kun narusta päästää 

irti. Kun kaihdin halutaan laskea alas, vedetään narua ensin 

sivulle, kunnes naru vapautuu yläkotelon lukosta [3] ja 

annetaan sitten kaihtimen laskeutua halutulle korkeudelle. 

Nosta kaihdinta vain säleiden ollessa auki-asennossa, sillä 

kiinni-asennossa nostaminen kuluttaa nostonaruja.

Magneetit pitävät kaihtimen alaosastaan paikoillaan, kun 

kaihdin on alhaalla.

LAPSITURVALLISUUS
Kieritä narut narupidikkeen [4] ympärille niin, ettei roikkuvia 

narulenkkejä pääse syntymään. Naru ei saa muodostaa 

silmukkaa, joka voisi olla vaaraksi pikkulapsille.

HUOLTO
Kaihtimen puhdistukseen voi käyttää esimerkiksi imuria har-

jasuulakkeella tai pölyhuiskaa. Kaihtimen ja narujen pesuun 

käytetään lievästi emäksisiä yleispuhdistusaineita. Ikkunoi-

den pesun yhteydessä kaihdin nostetaan ylös.

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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