Inåtgående fönster/fönsterdörr
Justeringsanvisning – Winkhaus

Fönsterjusteringar

2
1

Slå upp sprinten
med en hammare.

Justera gångjärnet
i sidled med ett
lämpligt verktyg
t.ex. insexnyckel.
Sätt tillbaka sprinten.

Kolvjusteringar

1

Stängningstrycket
kan ändras. Innan
justering, kontrollera
att kolven är rätt
centrerad vid strecket.

2

Kolven är excentrisk
och har 7 st olika
justeringsmöjligheter.
Vrid kolvarna för
önskat stängningstryck.

Demontering av fönsterbroms
2
1

Sätt en spårmejsel
i ett av de två
urstansade hålen.
Vrid därefter mejseln
så fästet går ur sitt
läge.

För ner bromsarmen.
Bromsen är nu fri
gjord. Vid montering,
gör stegen i omvänd
ordning.
OBS: Använd aldrig
tång, hammare el.
dyl.

Notera
w De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt
olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen
och det undre gångjärnet justeras från karmen.
w w w. l e i a b. s e

Inåtgående fönster Kipp-dreh
Justeringsanvisning – Winkhaus

Fönsterjusteringar
1

Om fönstret
måste justeras i
sidled nertill, sätt
in insexnyckeln i
justeringsskruven
och skruva åt önskat
håll. Möjligheten att
justera finns även
på andra sidan
gångjärnet.

4 mm insex

2

4 mm insex

Vid justering i
höjdled, börja med
att ta bort plastlocket
med en kniv eller dyl.
Placera insexnyckeln
som på bilden.
Vid höjning, vrid
justeringsskruven
medsols. Sänkning,
motsols.

4
Fönstret hängs ur
genom att man trycker
in den nedre fjädrande
metallknappen på
gångjärnet med en
spårmejsel.
Vrid mejseln och för
därefter ner sprinten.
Lyft ur fönstret snett
uppåt.

4 mm insex

3

Det övre gångjärnet
kan justeras inåt
eller utåt med hjälp
av en insexnyckel.

OBS! Försök aldrig med våld att slå ner
sprinten utan att frigöra med metallknappen.

Kolvjusteringar

1

Stängningstrycket
kan ändras. Innan
justering, kontrollera
att kolven är rätt
centrerad vid strecket.

2

Kolven är excentrisk
och har 7 st olika
justeringsmöjligheter.
Vrid kolvarna för
önskat stängningstryck.

Notera
w De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt
olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen
och det undre gångjärnet justeras från karmen.
w w w. l e i a b. s e

Utåtgående fönsterdörr
Justeringsanvisning
Kolvjusteringar – utföres på samma sätt som inåtgående fönster

Sidojustering

3 mm insex

1

2
Tag bort
pvc-propp på
gångjärnets
utsida.

Lossa
stoppskruven
på gångjärnets
insida.

3
Justera
gångjärnet i
valfri riktning.
Sätt tillbaka
pvc-propp.

4
Skruva fast
stoppskruven.

Höjdjustering
2
1
Lossa täck
pluggen med
kniv eller dylikt
verktyg.

6 mm insex

Justera
gångjärnet i
valfri höjd och
testa. Följ efter
med de andra
gångjärnen.
Sätt tillbaka
täckpluggen.

Notera
w De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt
olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen
och det undre gångjärnet justeras från karmen.
w w w. l e i a b. s e

Skjutdörr
Justeringsanvisning – Aubi

Sidojustering
1

Om skjutdörren
tar i på någon av
sidorna när man
fäller in den, kan
man med en enkel
justering ändra på
det. Använd en
penna för att märka
ut dess ursprungliga
placering.

2

4 mm insex

Lossa de båda
stoppskruvarna och
flytta styrblecket åt
önskat håll. Använd
dig av strecket. Flytta
lite åt gången. Skruva
åt stoppskruvarna
innan du provar.

Höjdjustering
1

Om någon av skjutdörrens
funktioner inte är fullgod
kan det troligtvis avhjälpas
med höjdjusteringmöjlig
heterna. Börja med att
märka skjutdörrens alla
hörn när dörren är i stängt
läge. Öppna skjutdörren.
Om den är rätt justerad
ska markeringarna vara
lika långt från kanten.

2

För att komma åt
justeringsskruvarna,
börja med att ta bort
sidokåporna genom
att föra dem rakt upp.

4
3

Lossa sedan botten
kåpan. Ta tag i kåpans
ena sida.
Lyft kåpan försiktigt
men bestämt snett
uppåt mot dig.

8 mm insex

Justera nu i höjdled
den ena eller båda
justeringsskruvarna
beroende vilken sida
som måste ändras i
höjdled.
Medsols = höjer
Motsols = sänker
Sätt tillbaka kåporna.

Notera
Skjutdörren är grundinställd från fabrik och ska normalt inte behöva justeras.
Kontrollera karmens diagonalmått innan en eventuell höjdjustering görs.
w w w. l e i a b. s e

