
2. Kiinnitä kannakkeet yläkotelon heloihin. 

3. Pujota vaijeri ylemmästä reiästä ja narut 
alemmasta reiästä. 

4. Ruuvaa kannakkeet ikkunan puitteeseen. 

5.Pujota narut naruohjaimen metallivieterin läpi ja työnnä 
metallivieteri ikkunapuitteen reiästä pujottaen, samalla 
vaijeri naruohjaimen ylä reiästä 

6. Kiinnitä läpivienti paikalleen ruuveilla. 

25mm sälekaihtimen asennusohje 
Perinteinen säädin 

7. Kiinnitä säätötanko vaijeriin. Asettamalla 
metalliosat vastakkain ja vetämällä holkki liitoskohdan 
päälle 

8. Kiinnitä säätötangon pidike samaan kohtaan  
säätötangon metalliosan kanssa. 

1. Poraa ikkunan yläosaan kaksi 7-8mm reikää. 
 Poraa reiät viistosti ylöspäin.  



9. Kiinnitä narupidin noin 20cm säätötangon pitimen 
alapuolelle ja toinen narupidin noin 5cm päähän 

10. Pujota narut narukellon läpi, tee solmu mieleisellesi 
korkeudelle (lapsiturvallisuus laki)  
Leikkaa ylimääräinen pituus pois 

Huomioi lapsiturvallisuuslain mukaan vapaita naruja ei saa  
olla alle 150cm lattiasta.  Kiinnitä toinen mukana tullut narupidin lapsiturvallisuuslain mukaisesti niin, että voit 
kiertää narut näiden kahden pitimen ympärille kaihtimen ollessa ylös nostettuna. Lopuksi kiinnitä narunuppi 
narujen päähän. Säädä haluttu narupituus. Muista, että Kaihdin on tällöin alhaalla.  

1. 2. 

3. 4. 

1. Läpivienti     2. Säätötangonpidin 
 

3. Narukello     4. narupidin 



ASENNUS IKKUNOIDEN VÄLIIN

Sälekaih�men nostonaruja ja läpivien�ä varten porataan ikkunan sivupui�eeseen keskelle kaksi 7-8 mm reikää niin,  e�ä reiät osuvat 
mahdollisimman lähelle kaih�men yläkotelon suuta. Pujota kannakkeet yläkotelossa oleviin  kiinnitysrautoihin ja laske kaihdin 
riippumaan vapaas�. Nosta kaihdin ikkunan yläpuite�a vasten ja kiinnitä se ruuveilla kanna�nraudoistaan pui�eeseen.

Kytke�y MSK-ikkuna: Kaihdin asennetaan sismpään pokaan, ikkunaa vasten. Asennuksessa käytetään suoria kanna�nkoukkuja.

Hyvin �laa; MSE-ikkuna: Kaihdin kiinnitetään sisimpään pokaan suorilla tai mutkakannakkeilla siten, e�ä kannakkeet tulevat 
pokan yläreunan tasalle.

Työnnä nostonaruohjaimen vieteri alemmasta reiästä kaih�men yläkoteloon ja pujota narut vieterin läpi huoneen puolelle. 
Säätövaijeri työnnetään ylemmästä reiästä ohjaimen läpi huoneen puolelle. Ruuvaa naruohjain reikien suojaksi. Yhdistä säätötanko 
säätövaijeriin vetämällä lukitusholkki liitoskappaleiden päälle. Kiinnitä säätötangon pidike pui�eeseen säätötangon metalliholkin 
kohdalle. Narupaalut tulee asentaa vähintään 150 cm:n korkeudelle la�atasosta. Mi�aa nostonaru sopivan pituiseksi kaihdin 
alas laske�una. Kiinnitä narunuppi narun päähän.

VAROITUS! LAPSET VOIVAT KURISTUA, JOS NARUNPIDIKETTÄ EI OLE ASENNETTU OIKEIN!

Sälekaihtimen asennusohje

ASENNUS IKKUNOIDEN PINTAAN

Sälekaih�men mukana tulevat kanna�met, jotka kiinnitetään ruuveilla seinään, ka�oon tai pui�eeseen.
Kanna�mien oikea paikka on lähellä reunimmaisia nostonaruja, ei nostonarujen kohdalla. Tarvi�aessa myös  kaih�men keskivaiheille 
ruuvataan yksi tai useampi kannake. Asenna kaihdin paikoilleen nostamalla yläkotelo kanna�mia vasten, lukitse salvat. Pujota 
säätösauva paikoilleen. Mi�aa nostonaru sopivan pituiseksi kaihdin alas laske�una. Kiinnitä narunuppi, sekä tarvi�aessa magnee�t 
paikalleen. (Magnee�t lisä�lauksena). Napsauta kirkkaat narukoukut (2 kpl) pleksitankoon kiinni. Koukkujen tulee olla 
vähintään 8 cm etäisyydellä toisistaan.

VAROITUS! LAPSET VOIVAT KURISTUA, JOS NARUKOUKKUJA  EI OLE ASENNETTU JA SÄÄDETTY OIKEIN!

Jos kaih�messa on ohjainvaijerit, kiinnitä ne ikkunan alareunaan sillä tavalla, e�ä ne eivät hai�aa kaih�men
liike�ä.

Säleiden kääntö tapahtuu pyöri�ämällä säätötankoa oikealle / vasemmalle. 50 mm säleiden kääntö tapahtuu narusta. Säätövaijerin 
ylikääntäminen voi rikkoa säätömekanismin. Kaihdin nostetaan ylös nostonaruista vetämällä. Narulukko luki�uu automaa�ses� 
halu�uun kohtaan. Kaihdin lasketaan alas vetämällä ensin narusta ylös ja viemällä narua verhon keskisuuntaan.
Sälekaih�met voidaan puhdistaa pölynimurilla verhosuulake�a apuna käy�äen tai nihkeällä liinalla pyyhkien. Älä käytä pesuaine�a. 
Pinta-asennetut kaih�met vaa�vat kääntövaihteiston rasvaamista noin kahden vuoden välein. Käytä rasvauksessa 100 %:sta silikonia 
sprayna. Silikoni sumutetaan vaihteen ra�aisiin.

VAROITUS! Pienet lapset voivat kuristua tuo�een narujen muodostamiin silmukoihin! Kuristusvaaran väl�ämiseksi tulee tuo�een 
narut pitää poissa pienten lasten ulo�uvilta. Narut voivat kietoutua lapsen kaulan ympärille. Pidä huonekalut tms. pois kaih�mien 
käy�önarujen läheisyydestä, jo�a lapset eivät pääse kiipeämään narujen ulo�uville. Älä sido naruja yhteen. Varmista, e�ä narut eivät 
kietoudu toisiinsa muodostaen silmukkaa.

Kahtimen kiinnitys ikkunoiden väliin Kahtimen kiinnitys pinta-asennuksena
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