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Breda fönster
Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant
när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt
utsättas för extra belastningar.
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Handtag
Bågarna öppnas genom att vrida handtaget 90 grader in mot glaset.
Om handtaget har barnsäkerhetsbeslag frigörs detta enligt bilden.
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Semifasta fönster
Semifasta fönster är försedda med täckbrickor i stället för handtag,
och är ej avsedda för vädring. För att öppna dessa, t.ex. vid
fönsterputsning, skjuts täckbrickan åt sidan och ett löstagbart
handtag används.

4

Semifasta fönster
Ytterbågen öppnas på semifasta fönster, genom att vrida de runda
vred som sitter infällda i karmsidan, antingen för hand eller med
specialhandtag.

5

Kopplingsbeslag
Det är viktigt att vid behov kunna ta isär och sätta ihop fönsterbågarna
på rätt sätt. Bilden visar nedre kopplingsbeslag/glidskenan (modell
Primo WF252) i låst läge.
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Kopplingsbeslag
Lösgör beslaget genom att vrida skenan ett kvarts varv för hand eller med
handtag alternativt skruvmejsel, som passar i ändbeslaget. När bågarna och
beslaget kopplas ihop, skall dom små pilarna på ändbeslagen peka mot
varandra, den övre nedåt, den undre uppåt.
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Kopplingsbeslag
Glidskenan har ett beslag för att låsa fönstret i vädringsläge. För att ändra
detta läge måste man lossa på den lilla skruven på stoppbeslaget i plast
och sedan skjuta beslaget i sidled till önskat vädringsläge. Övre och undre
beslag justeras lika. Använd 1,5 mm insexnyckel. Äldre modeller har stjärnskruv. OBS! Detta vädringsläge är ej barnsäkert.
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Vädringsbeslag
Vissa fönster har ett vädringsbeslag (modell fix92). Ej standard.
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Vädringsbeslag
För att koppla loss Fix 92-beslaget måste plastarmen och metalltappen,
som sitter i bågdelens beslag, dras isär genom armens lilla öppning.
Detta kan ibland vara trögt, men bör vara så för barnsäkerheten. Se till
att metalltappen kopplar i plastarmen igen då den varit isärtagen och
fönstret stängts igen.
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Persienner
Endast vita persienner får användas för att undvika termiska
sprickor i isolerglaset.
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Smörjning
För att bibehålla funktionen skall beslag vid behov smörjas med oljespray.

12

Broms
Vissa fönsterdörrar har broms. För att låsa dessa i öppet läge vrids handtaget
ned. Fönsterbromsar skall ej smörjas då detta kan försämra bromsverkan.
Eventuell smuts i bromslådan blåses bort eller avlägsnas med fuktig trasa.
Dörrstopp bör utöver bromsen användas för dörrar i utsatta lägen.

13

Justera bågar
Med tiden kan breda fönster hänga ned sig en aning och därigenom
bli tröga att öppna. Detta kan justeras med bultgångjärnen.
Lösgör bågen genom att knacka sprintarna ur gångjärnen.
OBS! Bågen måste hela tiden stöttas och hållas i.

14

Justera bågar
Vrid gångjärnen på bågen, exempelvis kan det övre vridas in ett varv
och det nedre ut ett varv. En perfekt justerad båge skall glida med lätt
friktion över glidblecket i karmbotten och därigenom få en aning stöd.

15

Putsning och Rengöring
När man öppnar bågarna helt måste man iaktta försiktighet mot möjlig
sammanstötning eller vridningsansträngning mot väggsmyg, foglister
eller motsvarande som också kan bryta bågkonstruktionen.
forts. ->
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Putsning och Rengöring
När man tvättar fönstret, öppnar bågar, lösgör fönstrets mellan- eller
vädringsbeslag får man ej, ens tillfälligt, utsätta fönstret för extra belastning.
Vid rengöring av fönsterytor (trä, aluminium, glas och dylikt) används
neutrala medel avsett för fönstertvätt. Övriga tvättmedel skall undvikas
eftersom de kan skada fönsterytorna, lösgöra färg, missfärga glaset eller
lämna en hinna. Det är viktigt att se till att sandkorn inte skrapar glasytan.
Glaset kan rengöras med fönsterskrapa, tidningspapper eller fönstertorkduk. Rengör även utvändiga aluminiumdelar.
Dräneringshålen i hörnen av karmbottenstyckets nedre del samt rännor
skall vara öppna och bör rengöras åtminstone en gång per år. Detta är
viktigt för att undvika att regnvatten tränger in mellan ytter- och innerbåge.
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Lister
DOMLUX-fönster levereras med tätningslister av hög kvalitet.
Tätningslisternas livslängd är vid normalanvändning mer än 5 år. Om
tätningslisterna behöver bytas rekommenderas att profiltätningslister
av EPDM- eller silikon används. Kontakta DOMLUX för att få exakt profil.

17

Ventiler
Vissa fönster har tilluftsdon modell VENTEC. Dessa har två olika filter
som lätt lösgöres genom att dra i ena änden. Det nedre är ett grovfilter
som kan rengöras med vatten. Ventiler är ej standard.
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Ventiler
Det övre filtret är ett finfilter som byts ut vid behov. Man kan dock med
viss framgång rengöra detta filter med hjälp av en dammsugare. Hur
ofta rengöring krävs beror på kvaliteten på uteluften, men ett minimum
är en gång per år. I överkanten av fönsterkarmen sitter tilluftsspjället.
Spjället måste vara öppet för att få in frisk luft.
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Ventiler
Ett annat ventilalternativ är BIOBE-ventilen, som har ett grovfilter.
Vid rengöring, skruva isär ventilen och tvätta filtret med vatten.
Ventialtionslägen: Tapparna utåt = öppet, tapparna inåt = stängt.
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Kondens
Kondens på fönstrets utsida kan uppstå speciellt efter molnfria kalla nätter om glaset är ett energiglas och har ett lågt U-värde. Detta är normalt
och beror på att glaset släpper igenom obetydligt med värme.
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Byte av glas
För teknisk hjälp om glas och bågars sammanfogning,
kontakta DOMLUX.
Tel 08-7117575
www.domlux.net

MADE IN FINLAND WITH SILENCE

5

