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1.0 Turvaohjeet 

Käytettäessä alumiini-/teräselementtejä on huomioitava oheiset 
turvallisuusseikat. 

Tärkeä tieto: 
Myös tämän ohjeen muissa kohdissa annetaan turvallisuusohjeita.

Loukkaantumisvaara aukeavan puitteen läheisyydessä  
Kipattava elementti voi aueta tarkoituksettomasti, jos sitä ei ole lukittu. 
Loukkaantumisvaara on aina laajalle aukeavien ikkunoiden avaamisen 
ja sulkemisen yhteydessä.

Loukkaantumisvaara avoimen ikkunan läheisyydessä
Auki olevan ikkunan äärellä työskenteleminen aiheuttaa huomattavan 
loukkaantumisvaaran. Sulje ikkuna ennen sen läheisyydessä työskente-
lyä sekä lasten tullessa huoneeseen. 

Putoamisvaara puitteen paiskautuessa kiinni
Auki oleva ikkunapuite voi paiskautua kiinni ilmavirran vaikutuksesta, 
mikä voi kaataa esineitä.

Putoamisvaara 
Auki oleva ikkuna muodostaa putoamisvaaran. Älä jätä ikkunaa 
vartioimatta.

Sormien jääminen väliin
Varo sormien litistymistä ikkunan tai oven karmin ja avautuvan puitteen 
väliin käyttäessäsi ikkunoita, terassille johtavia ovia tai ulko-ovia.



6 | 
Schüco Jansenfi Käyttö- ja huolto-ohje6

2.0 Käyttö: ikkunat ja ikkunaovet

Oheiset käyttöohjeet koskevat kaikkia elementti- ja 
avautumistyyppejä.

2.1 Sivusaranoitu ikkuna 2.2 Sivu-alasaranoitu ikkuna

2.3 Ala-sivusaranoitu ikkuna

Kääntöasento

Suljettu

Kippiasento

Suljettu

Kääntöasento

Suljettu  

Kääntöasento  

Kippiasento
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2.4 Schüco TipTronic sivu-alasaranoitu ikkuna 2.4 Schüco TipTronic sivu-alasaranoitu ikkuna 

Varoitus
Käyttäessäsi ikkunaa varo sormien litistymistä karmin ja puitteen väliin. 

Tärkeä tieto:  
Voidaan käyttää vain kytkettynä sähköverkkoon. 

Avaaminen kippiasentoon 
 ►Paina „Tuuletus“ (kippi) -painiketta. Puite menee kippiasentoon (liike 
loppuu painamalla toista painiketta).  

Ohjaustavat: 

 Painike

Sulkeminen kääntöasennosta 
 ►Sulje puite manuaalisesti ja käännä kahvaa 90° sulkuasentoon. Puite 
lukkiutuu automaattisesti.

Kääntökahva  

Avaaminen kääntöasentoon
 ►Käännä kahvaa 90° kääntöasentoon. Puite vapautuu ja voidaan avata 
manuaalisesti. 

 e-kahva

 Keinupainike

 Säätöpainike

Sininen LED 
1. Valo päällä normaalitoiminnan aikana 
2. Välkkyy, kun toimintoa ei voi tunnistaa. 

„Tuuletus“-painike (kippi)

„Sulje“-painike (kippi)

„Tuuletus“-painike (kippi)

Sulkeminen kippiasennosta
 ►Paina „Sulje“ (kippi) -painiketta. Puite sulkeutuu. 

„Sulje“-painike (kippi)
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2.5 Sivu-/alasaranoitu elementti käsikammella 2.5 Sivu-/alasaranoitu elementti käsikammella 

Käsikammessa on asennon osoitin . Punainen osoitin ilmoittaa helan 
asennon.

Varoitus 
Lopeta kääntäminen ennen kuin punainen osoitin siirtyy loppuasen-
toon, muutoin hela voi rikkoutua.

Avaaminen kippiasentoon 
1. Käännä kampi  ulos lukitusasennosta.
2. Käännä kampea vasemmalle, kunnes ikkuna on halutussa aukeamis-

kulmassa. Avautumiskulma on liukuvasti säädettävissä. Punainen 
osoitin näyttää, kun ikkuna on täysin auki. 

Sulkeminen kippiasennosta 
 ►Käännä kampea oikealle, kunnes punainen osoitin näyttää ikkunan 
olevan suljettu.

Avaaminen kääntöasentoon 
1. Käännä kampi  ulos lukitusasennosta. 
2. Käännä kampea vasemmalle, kunnes punainen osoitin näyttää 

ikkunan olevan täysin auki. 
3. Avaa puite. 

Sulkeminen kääntöasennosta 
1. Sulje puite. 
2. Käännä kampea vasemmalle, kunnes punainen osoitin näyttää 

asennoksi suljettu. 

Kippiasento  

Kääntöasento  

Suljettu  

Osoitin 

Kippiasento
Kääntöasento

Suljettu



fiKäyttö- ja huolto-ohje Schüco Jansen 9

2.6 Kaksiosainen elementti 

Käyttöpuitteen avaaminen

Toissijaisen puitteen avaaminen
1. Avaa käyttöpuite  kääntöasentoon.
2. Vapauta reunasalpa .
3. Avaa toissijainen puite. 

Sulkeminen päinvastaisessa järjestyksessä

3. Avaa Toissijainen 
puite 

Käyttöpuite

2. Vapauta 

Kääntö-
asento

Suljettu

b.) Käyttöpuite kääntö-/kippitoiminnolla ja toissijainen puite kääntötoiminnolla 

Toissijaisen puitteen avaaminen
1. Avaa käyttöpuite  kääntöasentoon.
2. Vapauta kääntökahva .
3. Avaa toissijainen puite.

Sulkeminen päinvastaisessa järjestyksessä 

Käyttöpuitteen avaaminen  

Kääntö-
asento  

Suljettu

Kippiasento

3. Avaa Toissijainen 
puite  

Käyttöpuite  

2. Vapauta

a.) Käyttöpuite ja toissijainen puite kääntötoiminnolla
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2.7 Vaakasuuntainen kiertoikkuna  

Kiertoikkunoiden saranoissa on jarrut, jotka pitävät puitetta auki. Kääntö-
kahvan vaaka-asennolla on kaksi tehtävää. 
a.) Kiertoikkunan sulkeminen. 
b.) Kiertoikkunan lukitseminen tuuletusasentoon.  

Vaakasuuntaisen kiertoikkunan lukitseminen tuuletusasentoon
1. Aukaise kiertoikkuna. 
2. Käännä kahva vaaka-asentoon, kunnes siinä oleva uloke menee 

puitteessa olevaan uraan. 

Auki  

b )Tuuletusasentoa.) Suljettu

2.8 Pystysuuntainen kiertoikkuna

Kääntökahvan pystyasennolla on kaksi tehtävää. 
a.) Kiertoikkunan sulkeminen. 
b.) Kiertoikkunan lukitseminen tuuletusasentoon.

Auki  

b.) Tuuletusasento

a.) Sulkuasento

Kääntöikkunan lukitseminen paikoilleen
1. Aukaise kiertoikkuna. 
2. Käännä kahva pystyasentoon, kunnes siinä oleva uloke menee 

puitteessa olevaan uraan.  

Varoitus! 
Saranoita ei tule öljytä tai voidella, muutoin puite voi aueta tai paiskautua 
kiinni hallitsemattomasti. 

Varoitus! 
Jos puite liikkuu liian kevyesti, ammattilaisen on tarkastettava helan jarru, 
jotta puite ei putoa kiinni hallitsemattomasti. 
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2.10 Avautumisrajoitin vaaka- ja pystysuuntaiselle kiertoikkunalle (vapaaehtoinen)  

2.11 Avautumisrajoittimen irrottaminen puhdistusasentoon  

Avataksesi ikkunan täysin auki puhdistusta varten vapauta avautumis-
rajoitin. 
1. Avaa puite. Oikeat avaamistavat ks. kappaleet 2.8 ja 2.9.
2. Käännä turvavipua, kunnes se kohdistuu syvennykseen. 
3. Irrota hela.
4. Aukaise puitetta laajemmalle. 

Sulkeminen päinvastaisessa järjestyksessä. 

Varoitus!  
Puite on tuettava koko painoltaan ennen kuin helat irrotetaan. Puitetta 
tukemalla estetään puitteen aukeaminen tarkoituksettomasti. Varmista, 
ettei avautumisetäisyydellä ole ihmisiä tai esineitä.  

4. Avaa  

3. Irrota  

2. Käännä  

Avautumisrajoitin rajoittaa puitteen avautumiskulman ja pitää puitteen 
auki.  

2. Sulje  
1. Vapauta

Ikkunan avaaminen
 ►Avaa ikkuna, kunnes avautumisrajoitin kiinnittyy. Oikeat avaamistavat 
ks. kappaleet 2.8 ja 2.9. 

Ikkunan sulkeminen
1. Vapauta avautumisrajoitin liu‘uttamalla salpaa.
2. Sulje vaakasuuntainen kiertoikkuna. 

2.9 Kiertoikkunan saranoiden säätäminen
Kiertoikkunan saranat on säädettävä ennen lasitusta seuraavassa 
järjestyksessä: 

1. Käännä vaaka-/pystysuuntainen kiertoikkuna auki 180°. 
2. Kiristä säätöruuvit niin kireäksi kuin mahdollista oikean- ja vasem-

manpuoleisessa saranakotelossa. 
3. Sulje ja avaa vaaka-/pystysuuntainen kiertoikkuna 5 x 180° 
4. Lasita ikkuna.
5. Löysää säätöruuveja, kunnes ikkuna jää aukiasentoon, mutta on 

helppo ja miellyttävä käyttää. 

Koska kyseessä on mekaaninen jarru, suosittelemme vuosittaista 
huoltoa kulumisen tarkistamiseksi.

Suurille lasipainoille ja leveille, matalille vaakasuuntaisille kiertoikku-
noille suosittelemme ylimääräisen avautumisrajoittimen asentamista.  

Kiertoikkunan saranat ulkoapäin 
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2.12 Kippiyläikkuna  

Käyttötavat: 
 Kahva 
 Käsikampi 

1. Taita

2. Avaa  
3. Sulje  

4. Taita sisään  

1. Avaa 2. Sulje

Tärkeä tieto: 
Yläikkuna ei pääse avautumaan alempaan elementtiin asti siinä olevan 
turvapitimen ansiosta. 

Avaaminen ja sulkeminen
 Kahvaa käyttäen

1. Avaa yläikkuna vetämällä kahva alas.
2. Sulje yläikkuna vetämällä kahva ylös.  

 Käsikampea käyttäen 
1. Poista käsikampi pitimestä ja taita se kääntöasentoon. 
2. Avaa yläikkuna kääntämällä käsikampea vasemmalle. 
3. Sulje yläikkuna kääntämällä käsikampea oikealle. 

Kiinnitä käsikampi pitimeensä.  

Suljettu Auki 



fiKäyttö- ja huolto-ohje Schüco Jansen 13

2.13 Yläikkunan avaaminen puhdistusasentoon

2.14 Kippiyläikkunan helan irrottaminen puhdistusasentoon  

Jotta ikkuna voidaan avata tarpeeksi leveään puhdistusasentoon, 
yläikkunan helat on irrotettava.

Avaa puite. 
1. Tue avattu puite ja paina lukituspainiketta .
2. Irrota hela .
3. Avaa puite hitaasti niin laajalle kuin se antaa myöten.

Kiinnittääksesi helan toista yllämainitut vaiheet päinvastai sessa 
järjestyksessä. 

2. Irrota  

3. Avaa täysin auki

1. Paina  

2.15 Kippiyläikkuna sormisalvalla  

Avaaminen
1. Vapauta molemmat pitimet vetämällä sormisalvasta .
2. Avaa puite. 

Sulkeminen
Paina ikkunaa kiinni, kunnes sormisalvat lukittuvat. 

2. Avaa

1. Vedä

Varoitus! 
Puite on tuettava koko painoltaan ennen kuin helat irrotetaan. Puitetta 
tukemalla estetään puitteen aukeaminen tarkoituksettomasti. Varmista, 
ettei avautumisetäisyydellä ole ihmisiä tai esineitä. 

2.16 Kippiyläikkuna ikkunankahvalla 

Ikkunankahva ylhäällä

Suljettu  

Kippiasento

Ikkunankahva sivulla

Suljettu  

Kippiasento  

Tärkeä tieto: 
Yläikkuna ei pääse avautumaan alempaan elementtiin asti siinä olevan 
avautumisrajoittimen ansiosta. 
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2.17 Avautumisrajoittimen vapauttaminen puhdistusasentoon  

Kippipuitteen avaaminen. 
1. Avaa ikkunapuitetta, kunnes lukitussalpa  voidaan poistaa ohjaus-

kolosta .
2. Avaa puite hitaasti niin laajalle kuin mahdollista. 

Kiinnittäminen päinvastaisessa järjestyksessä. 

Varoitus! 
Avattaessa kipattavaa yläikkunaa on huolehdittava, etteivät pinta-
asennetut helat (ikkunankahvat) vahingoita alempana sijaitsevaa 
elementtiä.

Varoitus! 
Puite on tuettava koko painoltaan ennen kuin helat irrotetaan. Puitetta 
tukemalla estetään puitteen aukeaminen tarkoituksettomasti. Varmista, 
ettei avautumisetäisyydellä ole ihmisiä tai esineitä. 

1. Vapauta

2. Avaa täysin auki 

Avataksesi puitteen täysin auki puhdistusta varten vapauta sivulla 
olevat turvapitimet.

2.18 Turvapitimestä irrottaminen puhdistusasentoon 

1. Vapauta 

2. Avaa

Avataksesi puitteen täysin auki puhdistusta varten vapauta sivulla 
olevat turvapitimet. 

Avaa puite. 
1. Tue auki oleva puite ja vapauta telki . 
2. Avaa puite hitaasti. 

Turvapidike kiinnittyy automaattisesti, kun puite suljetaan.

Varoitus 
Ennen pitimen irrottamista tue kipattava puite. Puite on tuettava koko 
painoltaan ennen kuin helat irrotetaan. Puitetta tukemalla estetään 
puitteen aukeaminen tarkoituksettomasti. Varmista, ettei avautumis-
etäi syydellä ole ihmisiä tai esineitä. 
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2.19 Liukutaittoelementti  

a.) Liukutaittoelementti ilman käyntiovea  

Varoitus 
Varo sormien litistymistä oven karmin ja avautuvan puitteen väliin 
käyttäessäsi liukuovea.

Avaaminen 
1. Avaa  kääntämällä avaimesta, mikäli lukko asennettu.
2. Avaa  taittoelementin lukitus kääntämällä kahvaa ylöspäin.
3. Avaa puite painamalla kahvoista . 
4. Avaa puite. 

Sulkeminen: 
1. Vedä puite kiinni kahvoista .
2. Lukitse  taittoelementin lukituskohdat kääntämällä kahvaa alaspäin.
3. Lukitse  kääntämällä avainta lukossa, mikäli lukko asennettu. 

3. Paina  

1. Avaa lukitus  
2. Avaa  

1. Vedä  

Tärkeä tieto:  
Kuvattu toiminto koskee vain kulloinkin esiteltävää elementtityyppiä. 

2. Lukitse  

3. Lukitse  
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b.) Liukutaittoelementti käyntiovella

Varoitus 
Varo sormien litistymistä oven karmin ja avautuvan puitteen väliin 
käyttäessäsi liukuovea. 

Tärkeä tieto:  
Kuvattu toiminto koskee aina vain kulloinkin esitettyä elementtityyppiä.

Avaaminen 
1. Avaa käyntiovea180°.
2. Kiinnitä pitimeen , joka on seuraavassa puitteessa.
3. Avaa  taittoelementin lukitus kääntämällä kahvaa ylöspäin. 
4.  Paina käsikahvaa 
5. Liu‘uta taittoelementit auki. 

4. Paina  

3. Avaa

1. Avaa  

2. Kiinnitä  

5. Vedä auki  

Sulkeminen: 
1. Vedä liukuelementit kiinni kahvoista . 
2. Lukitse liukuelementit. 
3. Sulje käyntiovi. 

1. Vedä  

2. Lukitse  
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2.20 Liukuelementit 

Avaaminen 
1. Avaa liukuva puite painamalla kahvaa sen sisäpuolelta .
2. Vedä liukuva puite auki.1. Paina  

2. Liu‘uta auki

1. Vedä kiinni.  

 2. Tarkista kahvan 
kiinnittyminen.   

b.) Kiinnityssalpa

Avaaminen
1. Avaa liukuva puite painamalla kiinnityssalpaa  alaspäin. Värimerkki 

= VIHREÄ.
2. Vedä liukuva puite auki kahvasta. 

2. Liu‘uta auki 

1. Paina alaspäin 

2. Työnnä ylöspäin

a.) Liukuelementin käyttö kahvalla

c.) Kiinnityssalpa automaattilukituksella

Avaaminen
1. Avaa liukuva puite painamalla kiinnityssalpaa  alaspäin, minkä 

jälkeen pidä sitä alhaalla – värimerkki sulkuelementissä = VIHREÄ 
2. Vedä liukuva puite auki kahvasta. 
3. Kun sulkualueelta poistutaan, salpaa ei tarvitse enää pitää alhaalla 

– sulkuelementin värimerkki = PUNAINEN.

Sulkeminen
1. Vedä liukuva puite kiinni kahvasta. Puite lukkiutuu kiinni 

automaattisesti.  
Huom: Vaarana on lukita itsensä ulos!  

Lukitusmekanismin suojaamiseksi suosittelemme auttamaan 
lukkiutumista manuaalisesti (painamalla salpaa alaspäin). 

2. Liu‘uta auki  

1. Paina alaspäin  

Sulkeminen 
1. Vedä liukuva puite kiinni. 
2. Varmista, että kahva kiinnittyy lukituspisteeseen. 

Sulkeminen
1. Vedä liukuva puite kiinni kahvasta. 
2. Lukitse liukuva puite työntämällä kiinnityssalpaa  ylöspäin.  

Värimerkki = PUNAINEN. 
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d.) Liukuelementin käyttö ikkunankahvalla

e.) Liukuelementin käyttö ikkunankahvan painonapista

Avaaminen
1. Paina kahvassa olevaa painonappia. 
2. Käännä kahvaa  vastapäivään 90° ja vapauta painonappi. 
3. Vedä liukuva puite auki. 

Avaaminen
1. Käännä kahvaa  vastapäivään 90°. 
2. Vedä liukuva puite auki. 

2. Liu‘uta auki  

1. Liu‘uta kiinni  

3. Liu‘uta auki  

1. Liu‘uta kiinni

1. Paina nappia  

f.) Liukuelementin käyttö lukittavalla ikkunankahvalla  

Avaaminen
1. Käännä kahvan avainta oikealle (avaa). 
2. Käännä kahvaa  vastapäivään 90°. 
3. Vedä liukuva puite auki. 

Liukuasento  

3. Avaa/sulje 
lukitus  

2. Liukuasento  

Suljettu  

Sulkeminen
1. Vedä liukuva puite kiinni. 
2. Käännä kahvaa  myötäpäivään 90°. 

Sulkeminen
1. Vedä liukuva puite kiinni.  
2. Paina kahvassa olevaa painonappia. 
3. Käännä kahvaa  myötäpäivään 90° ja vapauta painonappi .

Sulkeminen
1. Vedä liukuva puite kiinni  .
2. Käännä kahvaa  myötäpäivään 90°. 
3. Käännä kahvan avainta vasemmalle (lukitse). 
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g.) Liukuelementin käyttö kahvalla

Avaaminen 
1. Käännä kahvaa  myötäpäivään 90°.
2. Vedä liukuva puite auki. 

Liukuasento  

1. Käännä 
alaspäin

2. Liu‘uta auki

1. Liu‘uta kiinni  

2. Käännä kahvaa  

h.) Lukittavan kahvan käyttö

Avaaminen
1. Avaa liukuvan puitteen lukitus avaimella. 
2. Käännä kahvaa  myötäpäivään 90°
3. Vedä liukuva puite auki. 

Liukuasento  

2. Käännä 
alaspäin  

1. Liu‘uta kiinni    

2. Käännä kahvaa  

3. Liu‘uta auki  

Sulkeminen
1. Työnnä liukuva puite kiinni. 
2. Käännä kahvaa  vastapäivään
3. Lukitse puite avaimella. 

i.) Lisälukitus keskellä 

Avaaminen
1. Paina kevyesti keskilukituksen nuppia  ja käännä sitä vasemmalle 

(avaa lukitus).
2. Käytä elementtiä kuvatun mukaisesti. 

Lukitse  

Sulkeminen
1. Sulje elementti.
2. Paina keskilukituksen nuppi  pohjaan ja käännä sitä oikealle 

(lukitse). 

Sulkeminen 
1. Vedä liukuva puite kiinni. 
2. Käännä kahvaa  vastapäivään.
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2.21 Nostoliukuelementit 

Varoitus 
Varo sormien litistymistä oven karmin ja avautuvan puitteen väliin 
käyttäessäsi liukuovea.  

b.) Lukittavan kahvan käyttö 

Avaaminen
1. Avaa puite avaimella. 
2. Käännä kahvaa  alaspäin 180°.
3. Vedä liukuva puite auki. 

Liukuasento  

Suljettu

2. Käännä 
alaspäin  

3. Liu‘uta auki  

1. Liu‘uta kiinni 

a.) Käyttö kahvalla 

c.) Lisälukitus keskellä 

Avaaminen
1. Paina kevyesti keskilukituksen nuppia  ja käännä sitä vasemmalle 

(avaa lukitus).
2. Käytä elementtiä kuvatun mukaisesti. Lukitse 

Sulkeminen
1. Sulje elementti.
2. Paina keskilukituksen nuppi   pohjaan ja käännä sitä oikealle 

(lukitse). 

Avaaminen 
1. Käännä kahvaa alaspäin 180° .
2. Vedä liukuva puite auki. 

Liukuasento  

1. Käännä 
alaspäin 

Suljettu  

2. Liu‘uta auki

1. Liu‘uta kiinni  

Sulkeminen 
1. Vedä liukuva puite kiinni. 
2. Käännä kahvaa ylöspäin 180° . 

Sulkeminen
1. Vedä puite kiinni. 
2. Käännä kahvaa  ylöspäin 180°.
3. Lukitse puite avaimella. 
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2.22 Sivuliuku-kippiovet PASK  

a.) Heloitus pakkoaukaisulla

b.) Heloitus ilman pakkoaukaisua

Kippiasento 
 ►Avaa liukuva puite kippiasentoon kääntämällä kahvaa  90°. 

Kippiasento

Liukuasento  

Sulkeminen liukuasennosta
 ►Työnnä puite kiinni (tarvittaessa molemmilla käsillä) ja käännä sitten 
ikkunankahva  alaspäin. 

Sulkeminen kippiasennosta
 ►Sulje elementti ja käännä kahvaa  alaspäin 90° suljettuun asen-
toon. 

Liukuasento 
1. Avaa puite kippiasentoon. 
2. Vapauta liukuva puite pohjastaan nostamalla kahvaa  ylös (kahva 

palautuu takaisin). 

Kippiasento
 ►Avaa liukuva puite kippiasentoon kääntämällä kahvaa   
90°. 

Liukuasento 
1. Vapauta liukuva puite alaosastaan painamalla kahvaa alas. 
2. Anna kahvan palautua ja työnnä liukuva puite auki. 

Suljettu  

Kippi-
asento  

Sulkeminen
1. Vedä puitetta kiinni, kunnes se liikkuu automaattisesti pohjalukituk-

seen (kippiasento). 
2. Sulje liukuvat puitteet kääntämällä kahva  ylöspäin. 

1. Vapauta puite alaosasta

2. Avaa liukuva puite
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2.23 Sivusaranoitu ikkuna, ulospäin aukeava

Avaaminen
1. Käännä kahvaa  ylöspäin 90°. 

Työnnä puite auki ulospäin. 

Kääntöasento  

1. Käännä ylöspäin  

2. Työnnä ulospäin  

2.24 Yläsaranoitu ikkuna, ulospäin aukeava, avautumisrajoittimella

Sulkeminen
1. Vedä puite kiinni. 

Käännä kahvaa  alaspäin 90°. 

Avaaminen
1. Käännä kahvaa  ylöspäin 90°. 

Työnnä puite auki ulospäin ja kiinnitä haluttuun avautumisleveyteen. 

Kippiasento  

1. Käännä 
ylöspäin  

2. Työnnä auki ja 
kiinnitä.  Sulkeminen

1. Työnnä puite auki ulospäin, kunnes se vapautuu kiinnityskohdista. 
Vedä puite kiinni. 
Käännä kahvaa  alaspäin 90°. 

Varoitus 
Pidike voi ilmavirran vaikutuksesta mennä loppuasentoonsa, jolloin 
ikkuna sulkeutuu. Varmista, ettei lähistöllä ole henkilöitä tai esineitä 
(loukkaantumisvaara). 
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2.25 Yläsaranoitu ikkuna, ulospäin aukeava   

Varoitus 
Avautumisrajoitin voi mennä ilmavirran vaikutuksesta loppuasentoonsa, 
jolloin ikkuna sulkeutuu. Varmista, ettei lähistöllä ole henkilöitä tai 
esineitä (loukkaantumisvaara).  

Tärkeä tieto:  
Ulospäin aukeaville ikkunoille suosittelemme moottorikäyttöä sekä 
tuuli- ja sadeanturia. 

 Moottorikäyttöinen ketjuavaaja 

 Lisäjarrupidike 
Pidikkeellä voi sätää puitteen avautumiskulmaa; käyttö kahvalla

Avaaminen 
1. Käännä kahvaa  eteenpäin 90°. 

Avaa puite auki ulospäin. 

Sulkeminen
1. Vedä puite kiinni. 

Käännä kahvaa  ikkunaa kohti 90°. 

Käyttötavat 
 Manuaalinen käyttö 

Avautumiskulmaa voi säätää asentamalla aukipitopidikkeen, jossa 
portaittainen säätö (Varoitus: ei estä puitetta menemästä kiinni)
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2.26 Kohtisuoraan aukeava ikkuna, ulospäin aukeava  

Käyttötavat
 Manuaalinen käyttö
 Moottorikäyttöinen ketjuavaaja 
 Moottorikäyttöinen ketjuavaaja ja lukitusmoottori 

Moottorikäyttö 
Avaaminen

 ►Avaa käyttämällä ketjuavaajaa ja lukitse käyttämällä lukitusmoottoria. 

Varoitus 
Varmista, ettei avautumisetäi syydellä, turvapidikkeen lähellä ole ihmisiä 
tai esineitä (loukkaantumisvaara).

2.27 Kattoikkuna, ulospäin aukeava  

Käyttötavat 
 Käsikammella 
 Ketju- tai karamoottori (sähkökäyttöinen) 
 Kaasujousiheloitus  

(vain Schüco Royal S 88D ja 106D) 

Käyttötavat 
a) Nappulasta säätämällä 
b) Käyttämällä VentoControl-talvipuutarhan ohjausyksikköä

Varoitus 
Tue kattoikkunaa ennen moottorikiinnityksen varmuustapista 
vetämistä. Varmista, että ikkuna on tuettu koko painoltaan asennuksen 
tai huollon aikana. Ikkunan tukeminen estää sen paiskautumisen kiinni. 
Varmista, ettei avautumisetäi syydellä, turvapidikkeen lähellä ole ihmisiä 
tai esineitä (loukkaantumisvaara).  
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2.28 Lukittavat kahvat, murtosuojatut ikkuna- ja parvekkeenovielementit 

Näissä elementeissä on lukittava kahva tai kahvassa on painonappiluk-
ko.  

Avaaminen (lukittava kahva tai lisälukko): 
1. Avaa kääntämällä avainta vasemmalle. 
2. Käännä kahva haluttuun asentoon (kääntö- tai sivu-alasaranoitu 

ikkuna. 

Lukitseminen (lukittava kahva tai lisälukko): 
1. Sulje puite. 
2. Lukitse kääntämällä avainta oikealle. 

1. Lukitse  

Tärkeä tieto: 
Täydellinen murtosuoja voidaan taata vain lukon ollessa lukittu. 

Lukitseminen (painonappilukko): 
1. Sulje puite. 
2. Lukitusasennossa kahva lukkiutuu automaattisesti. 

Avaaminen (painonappilukko): 
1. Avaa kahva painamalla painonappia ja kääntämällä samalla kahvaa. 
2. Käännä kahva haluttuun asentoon. 

2.29 Tuuletusasento 

a.) Schücon pinta-asennettu tuuletusventtiili

Pinta-asennettu tuuletusventtiili  rajoittaa kääntö- ja kippiasennon 
avautumisleveyttä.
Tuuletus on aina käynnissä. 
Puitteen ollessa suljettu tuuletusventtiili kiinnittyy automaattisesti. 

Ikkunan avaaminen laajalle: 
1. Työnnä telki  sivulle.
2. Avaa ikkuna. 

2. Avaa  

1. Työnnä telki sivulle  
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b.) Schücon piilotuuletusventtiili  

Piilotuuletusventiili  rajoittaa kippiasennossa puitteen avautumis-
leveyttä. Jotta ikkuna voidaan avata täyteen leveyteensä kippiasennos-
sa, tuuletusventtiili on vapautettava.

Tuuletusventtiilin vapauttaminen: 
1. Avaa elementti kääntöasentoon.
2. Vedä telki  ulos.
3. Käännä se alaspäin.
4. Paina telki jälleen alas.
5. Ikkuna voidaan nyt avata täyteen leveyteensä.

Tuuletus aktivoidaan kiinnittämällä venttiili manuaalisesti. 

Tuuletusventtiilin kiinnittäminen: 
1. Avaa elementti kääntöasentoon. 
2. Vedä telki  ulos.
3. Käännä se ylöspäin.
4. Paina telki jälleen alas.
5. Puite on jälleen kippituuletusasennossa. 

Tuuletus

1. Avaa  

2. Vedä ulos

4. Paina alas  

c.) Tuuletus säädettävällä avautumisleveydellä (Schüco ja Jansen)

Säädettävä tuuletusventtiili  sallii puitteen avaamisen 4 erilevyiseen 
kippiasentoon (Jansen: 6 asentoa). Jotta ikkuna voidaan avata täyteen 
leveyteensä, tuuletus venttiili on vapautettava.

Tuuletusventtiilin vapauttaminen: 
1. Käännä kahva kippiasentoon ja sulje ikkuna. 
2. Sen jälkeen käännä kahva kääntöasentoon ja avaa ikkuna. 

Tuuletusventtiilin kiinnittäminen: 
1. Avaa ikkuna kippiasentoon. 
2. Käännä kahvaa n. 30º, kunnes se kiinnittyy kippiasentoon. 

Puite voidaan avata 4 erilevyiseen tuuletusasentoon (Jansen: 6 asentoa). 

Tuuletusasento 30º  

Kääntöasento  

x = 7 - 22 mm 
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2.31 Ikkunan lukitsemistyökalu  

Ikkunan lukitseminen ilman kahvaa / heloja.  
Ikkunat lukitaan 4 mm kuusiokoloavaimella. 

Lukitse

Avaa

2.32 Lukkosalpa (esim. parvekkeenoviin)  

Lukkosalpa  pitää ovipuitteen suljettuna ilman, että se lukitaan käyttämällä 
kahvaa tai muuta helaa. Elementteihin voidaan asentaa oven vetokahva  
ulkopuolelle.

Käyttö: 
Ovi voidaan avata ja sulkea työntämällä tai vetämällä sitä kevyesti. 

Vapauta kääntymisen esto 

Kääntöasento  Kippiasento  Kääntöasento 
estetty

Kippiasento 
mahdollinen  

Esto päälle 

2.30 Kääntymisen esto  
Kääntymisen esto  estää puitetta aukeamasta kääntöasentoon. 
Kääntymisen eston ollessa päällä ikkuna voidaan avata vain kippiasen-
toon. 
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2.33 Avautumisrajoitin  

Avautumisrajoitin  rajoittaa puitteen avautumisen 90° kulmaan.  
Se vähentää puitteen liikkumista itsekseen vetoisissa olosuhteissa. Varuste on 
huoltovapaa eikä sitä saa öljytä. 

2.34 Sulkeutumisen esto

Sulkeutumisen esto  estää puitetta menemästä kiinni kippiasennos-
sa. Se estää vahinkoja, jotka aiheutuvat ikkunan paiskautumisesta kiinni 
tai aukeamisesta vedon vaikutuksesta. Varuste on huoltovapaa. 
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3.0 Ovien käyttö

Varoitus
Jos samanaikaisesti avataan ovi ja käytetään avainta, sormet ovat 
vaarassa litistyä oven puitteen ja karmin väliin. Älä käytä avainta oven 
liikuttelemiseen.  

Tärkeä tieto:  
Kaikki lukot voidaan avata kääntämällä avainta yhden kerran. Ovet ovat 
kuitenkin murtovarmoja vain, jos avainta käännetään vähintään yksi 
täysi kierros.

3.1 Schüco: oven lukitseminen, ulkopuolelta kahvalla  

3.2 Oven lukitseminen, ulko-ovi painikkeella   

Avaaminen sisä-/ulkopuolelta: 
1. Käännä avainta kohti oven keskiosaa. 
2. Paina painike alaspäin. 
3. Avaa ovi .

Lukitseminen päinvastaisessa järjestyksessä. 

Avaaminen ulkopuolelta: 
1. Käännä avainta palautusjousea vasten kohti oven keskiosaa ja pidä 

paikallaan hetken ajan. 
2. Avaa ovi raolleen ja vapauta avain välittömästi. 
3. Avaa ovi.  
Lukitseminen ulkopuolelta:
4. Sulje ovi .
5. Lukitse ovi kääntämällä avainta täysin kierroksin kohti oven karmia. 

Avaaminen sisäpuolelta: 
1. Paina ovenkahva alas. 
2. Avaa ovi. 
Lukitseminen sisäpuolelta:
3. Sulje ovi.
4. Lukitse ovi kääntämällä avainta täysin kierroksin kohti oven karmia.  

1. Käännä

2. Avaa  

5. Lukitse (2 käännöstä)  

2. Avaa  

4. Lukitse (2 kierrosta)  

1. Paina

1. Avaa lukitus

2. Paina  

3. Avaa

Lukitse (2 kierrosta)  
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3.3 Schüco: oven lukitseminen, oven aukaisun esto  

Oven aukaisun esto rajoittaa ovipuitteen avaamiskulman pieneksi. 
Aukaisun esto otetaan käyttöön manuaalisesti. 

Aukaisun eston käyttöönotto: 
1. Sulje ovi. 
2. Ota aukaisun esto käyttöön kääntämällä nuppia  myötäpäivään.

Ovipuite voidaan nyt aukaista eston sallimaan rajaan asti. 

Aukaisun eston vapauttaminen sisäpuolelta: 
3. Vapauta aukaisun esto kääntämällä nuppia  vastapäivään.
4. Ovipuite voidaan nyt aukaista laajalle. 

Aukaisun eston vapauttaminen ulkopuolelta: 
 ►Aukaisun esto voidaan vapauttaa ulkopuolelta määrätynlaisen 
lukitsemisjärjestyksen mukaan. 

1. Sulje 

3. Avaa

2. Lukitse 

3. Käännä yhden 
kerran avataksesi 

lukituksen 

1. Käännä kahdesti 
avataksesi lukituksen  

2. Käännä avainta yksi kierros, 
ovi lukittuu

Lukitsemisjärjestys: 
1. Avaa oven lukitus kääntämällä avainta lukossa kaksi täyttä kierrosta 

kohti oven puitetta. 
2. Avaa oven lukitus kääntämällä avainta lukossa yksi täysi kierros kohti 

oven karmia. 
3. Avaa oven lukitus kääntämällä avainta lukossa yksi täysi kierros kohti 

oven puitetta. 
4. Käännä avainta palautusjousea vasten kohti oven puitetta ja avaa ovi. 

Tärkeä tieto: 
Kohdissa 3.1 / 3.2 lisätietoa ovenkahvan ja lukon käytöstä. 

3.4 Oven lukitseminen, automaattilukitus

Tämäntyyppisessä lukituksessa on telki  puitteen ylä- ja alaosassa.

Oven sulkeminen / avaaminen
1. Ylä- ja alaosassa telki  lukitsee oven automaattisesti ulkopuolelta.
2. Ovi voidaan aukaista sisäpuolelta kahvaa käyttämällä. 

Oven täydellinen lukitseminen 
 ►Lukitsemalla ovi avaimella  estetään myös sen lukituksen avaami-
nen sisäpuolelta.

Oven lukituksen täydellinen avaaminen 
 ►Täysin lukittu ovi voidaan aukaista sisäpuolelta avainta  
(käännä 2 kierrosta) ja kahvaa käyttämällä. 

4. Avaa 

Avaa lukitus  
Lukitse (käännä 2 kierrosta)  

1. Sulje  
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3.5 Oven lukitseminen, ovi sähkölukituksella  

Keskuslukituksella varustetut ovet voidaan avata ja sulkea oveen 
integroidulla moottorilla. Ovia käytetään kahvasta tai etäohjauksella. 
Lisätietoa saa erillisestä käyttöohjeesta. 

3.6 Oven lukitseminen, ovi sähköavaajalla

Ovi voidaan vapauttaa avattavaksi lukituksesta erikseen asennetusta 
katkaisijasta. 
Oven ollessa vapautettu se voidaan avata niin kauan kuin katkaisijasta 
painetaan. 

Lukitse  

Avaa lukitus

Tärkeä tieto:  
Sähköavaaja ei vapauta ovea, jos se on lukittu avainta käyttämällä. 

3.7 Schüco: oven lukitseminen, sylinterilukko lukitsevalla nupilla  

Tätä sylinterilukkoa käytetään ulkopuolelta avaimella ja sisäpuolelta 
lukitsevasta kääntönupista. 

Lukitseminen: 
1. Sulje ovi. 
2. Lukitse ovi kääntämällä lukon nuppia kohti karmia. 

Avaaminen päinvastaisessa järjestyksessä. 

Avaa lukitus  

Lukitse (2 käännöstä)  

Päiväasetus: 
 ►Päiväaikaan sähköisen avaajan telki  voidaan vapauttaa pysyvästi. 
Ovi voidaan avata aina, kun telki on vapautettu.

Lukitseminen ja avaaminen: 
 ►Avaa tai sulje telki  liikuttamalla salpaa . 
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Lukitse (2 käännöstä)  

1.Avaa lukituksesta  

2. Paina  

3. Avaa

3.8 Oven lukitseminen, kaksiosainen ovi  

Toissijainen ovi 

Käyttöovi  Käyttöoven avaaminen: 
1. Avaan oven lukitus kääntämällä avainta täysin kierroksin kohti oven 

puitetta. 
2. Paina ovenkahvaa  alaspäin.
3. Avaa ovi. 

Sulkeminen päinvastaisessa järjestyksessä 

3. Avaa  

2. Paina  

1. Avaa lukitus 

Lock (2 x turns)  

Toissijaisen oven avaaminen: 
1. Avaa käyttöovi. 
2. Vapauta vipu .
3. Avaa toissijainen ovi. 

Sulkeminen päinvastaisessa järjestyksessä 

2. Avaa

1. Avaa lukitus  

Käyttöovi  

Toissijainen ovi 

Toissijainen ovi 

2. Avaa  

1. Avaa lukitus  

Toissijaisen oven avaaminen: 
1. Paina ovenkahva  alas. 
2. Aukaise toissijainen ovi sekä käyttöovi. 

Sulkeminen
1. Sulje ensin toissijainen ovi. 
2. Sulje sen jälkeen käyttöovi.  

Käyttöovi Käyttöoven avaaminen (paniikkiovitoiminto): 
1. Avaa oven lukitus kääntämällä avainta täysin kierroksin kohti oven 

puitetta.
2. Paina ovenkahva  alas.
3. Avaa käyttöovi

Sulkeminen
1. Sulje ovi. 
2. Lukitse käyttöovi kääntämällä avainta yksi täysi kierros (paniikkiovi-

toiminto) kohti oven puitetta. 

Käyttöovi

Toissijainen ovi  

3.9 Oven lukitseminen, kaksiosainen ovi paniikkiovitoiminnolla

a.) Ovenkahva (DIN EN 179)  Oven ollessa lukittu molemmat ovilehdet voidaan hätätilanteessa avata 
käyttämällä hätävipua. 
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1. Paina

Käyttöovi  

1. Paina

2. Lukitse  

Käyttöoven avaaminen (paniikkiovitoiminto): 
1. Paina tankokahvaa .
2. Työnnä käyttöovi auki. 

Käyttöoven lukitseminen: 
 ►Sulje käyttöovi ja lukitse kääntämällä avainta yksi täysi kierros .

Toissijainen ovi  Toissijaisen oven avaaminen: 
1. Paina tankokahvaa .
2. Työnnä auki toissijainen ovi (samalla myös käyttöovi työnnetään 

auki). 

Toissijaisen oven lukitseminen: 
1. Sulje toissijainen ovi. 
2. Lukittuminen tapahtuu automaattisesti. 

Käyttöoven ja toissijaisen oven lukituksen avaaminen: 
1. Molemmat ovilehdet avautuvat toissijaisen oven tankokahvasta . 
2. Käyttöoven lukitus avataan painamalla käyttöoven tankokahvaa. 

b.) Hätäpoistumisoven kahva (DIN EN 1125)  

Lukitut ovet voidaan avata hätätilanteessa tankokahvoista. 

Toissijainen ovi  

Käyttöovi  

2. Avaa  

Tärkeä tieto:  
Lukitse ensin toissijainen ovi, sen jälkeen käyttöovi. 
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3.10 Ovenpysäytin  

Ovi voidaan lukita aukiasentoon ovenpysäyttimellä. 

Auki kiinnittäminen: 
 ►Lukitse ovi aukiasentoon pedaalista .

Vapauttaminen: 
 ►Vapauta ovenpysäytin vapautinpedaalista . 

Varoitus: manuaalista ovenpysäytintä ei saa asentaa palo-oveen

1. Lukitse 

2. Vapauta  

3.11 Ovensulkija

Ovensulkija  palauttaa oven automaattisesti suljettuun asentoon. 
Jotkut ovensulkijat pitävät ovea auki laajasti. Sulkeakseen oven sitä on 
työnnettävä sulkemissuuntaan, jolloin ovi sulkeutuu automaattisesti. 

Ovensulkijan lisäksi on yleensä käytettävä ovenpysäytintä . 

Lisätietoja ovensulkimien valmistajilta.
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3.12 Oven saranat   

Pinta-asennettu sarana, 3-osainen  

a.) Pinta-asennetut oven saranat  

b.) Rullasaranat  

Rullasarana, 3-osainen (ruostumatonta terästä)  

c.) Piilosaranat 

180° piilosarana  
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4.0 Virheellinen käyttö

ÄLÄ käännä lukkoa lukitustilaan oven ollessa auki. 
Jos ovi laitetaan kiinni lukon ollessa lukitustilassa, voi oven karmi 
vahingoittua. 

ÄLÄ aukaise pariovia käyttämällä toissijaista ovea (poikkeuksena 
hätäuloskäynnit). 
Ylimääräinen kuormitus voi aiheuttaa puitteen vääntymistä tai lukon rik-
koutumisen. 

 Käyntiovi kahvalla
 Toissijainen ovi   

Varoitus 
Noudata alla mainittuja ohjeita välttääksesi vahingoittamasta ikkuna- tai 
ovielementtejä. 

Älä jätä esineitä puristuksiin karmin ja puitteen väliin. 
Ylimääräinen kuormitus voi aiheuttaa puitteen vääntymistä. 

Älä aseta puitetta tiiliseinän uloketta vasten. 
Ilmavirran läimäyttäessä ikkunapuitteen kiinni tai auki voi elementti 
vahingoittua. 

Käännä kahvaa ainoastaan oikeaan suuntaan, älä pakota estokoh-
dan yli.
Ylimääräinen kuormitus voi aiheuttaa kahvan vahingoittumisen. 

Älä aseta ylimääräistä painoa puitteille tai kahvoille. 
Ylimääräinen kuormitus voi aiheuttaa vääntymistä tai vahingoittaa 
puitetta tai kahvoja. 
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5.0 Puhdistus ja hoito

5.1 Yleisohjeita

ÄLÄ käytä puhdistamiseen seuraavia välineitä: 
teräväkärkisiä työvälineitä, esim. veitsiä, metallilastoja, teräsvillaa, 
karkeita pesusieniä ja muita naarmuuntumista aiheuttavia välineitä. 
Myös emäksiset pesu- ja puhdistusaineet kuten tinneri tai kynsilakan 
poistoaine voivat vahingoittaa pintoja pysyvästi.

5.2 Puhdistus- ja hoitovälineet 

Tietoa alumiini-/teräsosien puhdistamiseen sopivista
pesuaineista saat Schüco-/Jansen-jälleenmyyjältäsi.

1. Pesu- ja puhdistusaineet
2. Voiteluaineet heloille
3. Rasvapuikot tiivisteiden hoitoon
4. Värikynät 

Puhdistusvälineet eloksoiduille alumiinielementeille:
1. Peruspesuneste 

Sopiva ensi- ja peruspuhdistukseen. Puhdistaa ja suojaa 
alumiinipintaa.

2. Metallinkiillotusaine 
Tämä puhdistusaine palauttaa eloksoidulle pinnalle himmeän hohteen 
ja suojaa ulkopintaa. Sopii myös ruostumattomalle teräkselle.

3. Universal Alu -puhdistaja 
Tarkoitettu pinttyneen lian hankaamiseen sekä vähäisten kulumien ja 
naarmujen poistoon. 

Tärkeä tieto:   
Värillisten osien puhdistuksessa on huomioitava puhdistusaineen
käyttöohje.

5.3 Yleisiä puhdistusohjeita

Paras ikkunan hoitotulos saavutetaan, kun jokaisen lasipesun yhteydes-
sä puhdistetaan myös ikkunapuitteet ja tiivisteet.
Käytä mietoa puhdistusainetta.

Varoitus   
Vahinkojen välttämiseksi pyydämme huomioimaan kunkin hoitoaineen 
käyttöohjeet.

Tahrat
Poista turvallisesti ja jälkiä jättämättä puhdistusvälinesarjamme alu-
miini-/teräsosille tarkoitetulla pesuaineella.

Kiinteä lika
Valu- ja rappausroiskeet tai vastaavanlainen lika poistetaan parhaiten 
puu- tai muovilastalla.

Säännöllinen puhdistus ja huolto takaa korkealaatuisten tuotteiden 
pitkän elinkaaren ja niiden toiminnallisuus säilyy. Elementit on puhdis-
tettava sekä sisä- että ulkopuolelta, mukaan lukien ikkunoiden reuna- 
alue.
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6.0 Huolto

Tavanomaisen puhdistuksen ja hoidon lisäksi tulisi alumiini-/teräsosille 
suorittaa lyhyt tarkastus vuosittain. Se pidentää osien käyttöikää ja 
helpottaa huoltotoimenpiteitä.

6.1 Vedenpoistourien puhdistus 

6.2 Liuku- ja taite-elementtien rullakiskojen puhdistus 

Poista pöly ja lika imurilla tiivisteiden välisistä ja puitteiden ulkopuolisil-
ta alueilta.
Tukkeutuneet vedenpoistoaukot  voi puhdistaa käyttämällä esim. 
ohutta puutikkua tai vanupuikkoa.

Poista pöly ja lika imurilla kiskoista puitteiden alapuolelta. 

Voitele kaikki tiivisteet rasvapuikolla tai vaseliinilla.
Näin notkeus säilyy ja liimautuminen toisiinsa estyy.
Tarkista samalla tiivisteet mahdollisten vaurioiden varalta.

Tärkeä tieto:   
Käänny jälleenmyyjäsi puoleen vioittuneen tiivisteen vaihtoa varten. 

6.3 Tiivisteiden tarkastus ja voitelu
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6.4 Helojen huolto 

6.5 Ovet 

Salpa  ja vinotelki  on voideltava tarpeen mukaan.

Ennen voitelua: 
Lukitse ovi saadaksesi salvan näkyville. 

Voitelun jälkeen: 
Avaa lukitus, jotta salpa menee piiloon. 
Käytä ainoastaan grafiittijauhetta sylinterilukon voiteluun. 

6.6 Schüco: sylinterilukon voitelu 

Helojen kaikki liikkuvat osat ovat Schüco- ja Jansen-elementeissä miltei 
huoltovapaita. Kuitenkin vähäinen voitelu hapottomalla öljyllä tai rasvalla 
säilyttää mekaaniikan toimivuuden kitkattomana ja helpottaa
huoltotoimenpiteitä pidemmällä aikavälillä.
Ruiskuta kielekkeet ja avainpesät voiteluspraylla, joka kuuluu elementtien 
hoitoainevalikoimaan.

Tärkeä tieto:   
Vain kevyt voitelu riittää kaikissa kohdissa. 
Lian kertymisen estämiseksi poista ylimääräinen rasva voitelun jälkeen.
1. Lukkotanko ja niiden ohjaukset sekä kulmavälitykset   on voideltu 
tehtaalla ja ovat näin ollen huoltovapaita.
2. Kiertoikkunan saranat  on varustettu jarrulla, jotta ikkuna pysyy 
auki.
3. Saranaa EI saa öljytä tai rasvata. 

Jansen-teräsovien saranat:
1. Voitele saranat sopivalla voiteluaineella aina noin 50 000 käyttökerran 
jälkeen.
2. Muoviosia ei saa pinnoittaa värillä, öljytä tai voidella
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Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia turvaesteitä ja niiden moitteeton toiminta on varmistettava.

Asiakas/omistaja on vastuussa palo-ovien moitteettoman toiminnan tarkastamisesta.

Edellä mainitusta syystä suosittelemme asianmukaisen huoltosopimuksen solmimista asiakkaan/omistajan ja 
valtuutetun asiantuntijan välillä.

Huolto on suoritettava aina 50 000 käyttökerran jälkeen, kerran vuodessa tai vian yhteydessä.

Viallisten osien (profiilit, helat, tarvikkeet, lasi) korjausasennuksen voi suorittaa vain valtuutettu asiantuntija. 
Huoltotyö on suoritettava rakennusluvan asettamien vaatimusten mukaisesti.

1. Puhdista elementit, erityisesti liikkuvat osat ja toimintoalueet.

2. Tarkista kaikki toiminnot:
- automaattinen sulkeutuminen (sulkeutumistiheys, -voima)
- paniikkiovitoiminnot
- aukipitolaitteet
- kynnysliittymä ja kynnyksen tiivisteet (kiinnitys, tiivistepaine)
- helojen vaivaton toimivuus (lukot, sähköiset estot, oven saranat, kahvat)
- liikkuvien osien voitelu
- puitteen ja karmin välinen alue (säädä saranoita tarvittaessa)
- turvaosat sarana-alueella (kiinnityksen varmistaminen)

3. Tarkista tiivisteet
- ovipuite ja karmi
- lasitus ja ikkunan karmi
- korjaa tai vaihda tiivisteen osa ja/tai tiivisteprofiili tarvittaessa
- vaihda vahingoittunut tiivistysnauha tarvittaessa

4. Tarkista lasi mahdollisten näkyvien naarmujen tai halkeamien varalta

6.7 Palo-ovet 
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7.0 Oikeanlainen tuuletus

Uusi, tiivis ikkuna estää ilmanvaihtoa sisä- ja ulkotilan välillä. Asuinti-
loissa on lukuisia kosteuden aiheuttajia, vesihöyryä syntyy keittiössä ja 
märkätiloissa.

Sekä sisäkasvit että ihmiset luovuttavat jatkuvasti kosteutta huokosten 
kautta. Sisätilan kosteus muodostaa ikkunoihin kondenssia. Tämä voi 
aiheuttaa kosteutta seiniin, homepilkkuja, härmää ja seinärakenteen 
rappeutumista.

Riippuen huoneen käyttötavasta tulisi päivän aikana tuulettaa mahdolli-
simman usein  [vähintään 5 minuuttia].
Vältä tuulettamasta pitkään lämmityksen ollessa päällä .
Lyhyt puhallustuuletus  aiheuttaa suhteellisen vähän lämmönkar-
kausta, mutta korvaa kostean huoneilman tehokkaasti. Ilmankosteus 
palautuu normaalille tasolle.

Lyhyt puhallustuuletus  

Pitkäaikainen tuuletus vain, kun lämmitys on pois päältä.  

Kosteusvaurioiden estäminen  
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Jos et löydä vastausta kysymykseesi näistä ohjeista, pyydämme 
kääntymään Schücon ja Jansenin jälleenmyyjien puoleen. Heiltä saat 
paitsi asiantuntevia neuvoja, myös ohjeita muutos- tai korjaustöiden 
suhteen.

8.1 Huoltosopimus 

Joiltakin Schüco-/Jansen-jälleenmyyjiltä on saatavilla lisäpalveluna 
huoltosopimus. Se kattaa kaikki huolto- ja korjaustyöt. Alumiini- ja 
teräsprofiilit huolletaan vaivattomasti täydelliseen toimintakuntoon, 
jolloin niiden arvo säilyy. 

Tärkeä tieto:  
Schüco-/Jansen-jälleenmyyjä voi suorittaa kaikki korjaus- tai muutostyöt. 
Vain asiantuntijan „alkuperäisillä osilla“ suorittamat korjaustyöt takaavat 
Schücon ja Jansenin tuotteiden moitteettoman toiminnan. 
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