Bunn-/sidehengslet innadslående vindu, type BSI

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Luftestilling er bunnhengslet og
vaskestillingen er sidehengslet.

Når håndtaket peker nedover er vinduet
lukket. Dreies håndtaket 90 grader kan
vinduet vippes inn i overkant.

Når rammen presses mot karmen og
håndtaket dreies 90 grader opp kan rammen
åpnes sideveis.

På denne og de følgende 3 bildene vises
det hvordan presset mot pakning kan
strammes eller slakkes. Verktøy som
benyttes er Torx tx15. Skrur du mot
klokken økes press mot pakning. Skrur du
med klokken økes press mot pakning.

Første bilde viser øverste lukkepunkt på
låssiden. Dette bildet viser nedre
hengselpunkt. Skrur du mot klokken blir
det mer press på pakning. Skrur du med
klokken blir det mindre press på
pakning.

Under rammen kan det være ett eller flere
lukkepunkt som kan strammes eller slakkes.
Lukkepunktet har et referansemerke rett ved
spor for Torx-nøkkel. Dreies merket inn mot
rommet strammes lukkepresset, og dreies det
mot utside slakkes lukkepress.

På toppen av rammen i hengselside finnes
justeringsskru for øvre hjørne på
hengselsiden. Dreies referansemerket inn
mot innside økes presset og dreies det mot
utside slakkes presset mot pakning.

På denne og de 3 neste bildene vises det
hvordan klaringer mellom rammen og
karm justeres. Skrur du mot klokken
flyttes rammen ut fra hengselside ,og
med klokken flytter rammen mot
hengselside.

De to første viser justering av nedre
hengselpunkt på hengslesiden, sideveis, og
opp/ned. Skrur du mot klokken senkes
rammen, og med klokken hever rammen.

Her er vist hvordan rammen forskyves
sideveis i øverste hengslehjørne. Skrur du
med klokken flyttes ramme ut fra
hengselside, og mot klokken flyttes ramme
inn mot hengselside,

På rammer med rammeløfter blir
rammen løftet litt på låssiden ved
lukking. Løftingen kan justeres. Skrur du
mot klokken løftes rammen, og med
klokken senkes rammen.

Alle bevegelige deler trenger litt olje en gang
pr. år. Dreneringshull i underkarm rengjøres
etter behov slik at de ikke går tett.
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