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Sälekaihtimien
asennusohje
Huom! Kaihtimien vetonarut ja vetonarujen pidikkeet tai muut turvalaitteet tulee
aina asentaa vähintään 150 cm korkeudelle lattiapinnasta. Narut eivät saa
muodostaa silmukkaa, koska pienet lapset voivat kuristua niihin.

Sälekaihtimen pinta-asennus
Sälekaihtimien mukana tulee pintaasennukseen tarkoitetut, pikasalvalla
varustetut kannakkeet.
1. Ruuvaa kannakkeet kattoon, seinään
tai ikkunan puitteeseen, yksi kpl lähelle
kumpaakin päätä ja keskelle yksi tai
useampi kaihtimen leveydestä riippuen.
2. Asenna kaihdin paikoillen: nosta
yläkotelo kannakkeita vasten ja lukitse
salvat.
3. Pujota säätösauva paikoilleen.
4. Pujota nostonaru narunupin lävitse,
lyhennä naru sopivan mittaiseksi kaihtimen ollessa ala-asennossa ja tee
solmu.
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Asentaminen ikkunaväliin
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Sälekaihtimen asennus 2-lasisen
MSE-ikkunan väliin
Sälekaihtimien mukana tulee kannakkeet.
1. Poraa ikkunan pystypuitteen keskelle kaksi 7 mm:n reikää päällekkäin
hieman yläviistoon. Siistin asennuksen varmistamiseksi, poraa huoneen
puolelta. Reikien tulee osua lasien välissä mahdollisimman lähelle kaihtimen yläkotelon suuta.
2. Pujota kannakkeen lyhyemmät päät yläkotelon pidikkeisiin ja nosta
kaihdinkotelon alareuna ikkunalasin yläreunan tasalle tai niin, että kannakkeiden yläreuna on puitteen yläreunan tasalla.
3. Pujota alemmasta reiästä naruohjain kaihdinkoteloon ja työnnä narut
spiraalin läpi huoneen puolelle.
4. Työnnä ylemmästä reiästä säätövaijeri puitteen läpi ja naulaa
naruohjain puitteeseen reikien suojaksi. Yhdistä säätötanko säätövaijeriin
muoviholkilla.
5. Mittaa säätötangon pidikkeelle oikea paikka ja ruuvaa puitteeseen.
6. Kiinnitä narulukko n. 5-10cm säätötangon alapuolelle.
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Sälekaihtimen asennus vanhemman
mallisen MSK-ikkunan väliin
Sälekaihtimien mukana tulee kannakkeet.
1. Poraa ikkunan pystypuitteen keskelle kaksi 7 mm:n reikää päällekkäin
hieman yläviistoon. Siistin asennuksen varmistamiseksi, poraa huoneen
puolelta. Reikien tulee osua lasien välissä mahdollisimman lähelle kaihtimen yläkotelon suuta.
2. Kaihtimen kotelosta tuleville vaijerille ja narulle lovetaan taltalla puitteeseen lovet porausreikiin asti, jotta osat eivät jää purstuksiin ikkunoiden
välissä.
3. Pujota kannakkeen lyhyemmät päät yläkotelon kannatinpidikkeisiin ja
nosta kaihdin ikkunapuitteen syvennykseen ja kiinnitä nauloilla kannatinraudoista puitteeseen.
4. Pujota alemmasta reiästä naruohjain kaihdinkoteloon ja työnnä narut
spiraalin läpi huoneen puolelle.
5. Työnnä ylemmästä reiästä säätövaijeri puitteen läpi ja naulaa
naruohjain puitteeseen reikien suojaksi. Yhdistä säätötanko säätövaijeriin
muoviholkilla.
5. Mittaa säätötangon pidikkeelle oikea paikka ja ruuvaa puitteeseen.
6. Kiinnitä narulukko n. 5-10cm säätötangon alapuolelle.
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Asennusneuvoja
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