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1. SÄKERHETSINFORMATION 
 

 

 

 
 
 
Risk för att fingrar fastnar  
Var försiktig så att inte fingrarna fastnar mellan fönsterbågen eller dörrbladet och 
den yttre fönsterkarmen vid användning av fönster, terrass– och entrédörrar.    

 
 

 
 

 

 
 

Risk för att falla 
Det finns en risk för att falla ut ur öppna produktenheter. Lämna inte öppna 
produktenheter utan tillsyn.  

 
 
 
 

 

 
 
Risk för att knuffa ut föremål från produktenheter som slår igen   
Öppna produktenheter som slår igen kan orsaka ett drag som knuffar ut 
angränsande föremål.   

 
 
 

 

 

 
 
Risk för skada från inåtgående produktenheter  
Det finns en hög risk för skada vid arbete nedanför öppna fönsterbågar.  
Stäng öppna fönster innan arbete utförs under dem och innan barn går in i rummet.  

 
 
 
 
 
 

 

 
Risk för skada från utåtgående enheter  
Lutande enheter kan oavsiktligt svänga upp när stödet är urkopplat.   
Det finns en risk för skada från horisontella och vertikala svängningsfönster som 
svänger upp vidöppet vid öppning och stängning.  

 
 
 
 

För att bevara dina fönster och dörrar i gott funktionsdugligt skick på långt sikt och för att försäkra 
säkerheten så måste anvisningarna i marginalen följas utan undantag.  
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2. BRUKSANVISNING FÖNSTER  
 
 

Följande bruksanvisning gäller alla elementtyper. 

 
 
2.1 Sidohängt fönster 

 

 
2.2 Tvåvägsfönster 

 
2.3 Tvåvägfönster (omvänt) 
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2.4. Vevbeslag - manövrerat vädringsparti 
(öppet/vädringsläge) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Vevhuset har en positionsvisare . 
Den röda visaren visar beslagets position. 
 
 
 
Öppna i vädringsläge 

 Dra ut veven från dess utgångsläge 
 Vrid veven åt vänster tills det önskade 

öppningsläget har uppnåtts.  
Öppningsvinkeln är obegränsat justerbar. 
Den röda visaren visar vädringsläget: 

 
 
Stänga ur vädringsläge 

 Vrid veven åt höger tills den röda visaren visar 
det stängda läget:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öppna i sidohängt läge 

 Dra ut veven från dess utgångsläge. 
 Vrid vevhandtaget åt höger tills den röda visaren 

visar det stängda läget: 

                     
 Öppna fönstret. 

 
 

Stänga ur sidohängt läge 

 Stäng fönstret. 
 Vrid vevhandtaget åt vänster tills den röda 

visaren visar det stängda läget: 

              
 
 
 

AVBRYT vridningen innan den röda visaren flyttar till  
         ändläget. 
. 

 

*) Vevens plats beror på fönsterdesignen 
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2.5. Vevbeslag - manövrerat vädringsparti 
 (vädringsläge) 

 

 

 
 
 

Vevhuset har en positionsvisare . 
Den röda visaren visar beslagets position. 
 
 
Öppna i vädringsläge 

 Dra ut veven från dess utgångsläge. 
 Vrid veven åt vänster tills det önskade 

öppningsläget har uppnåtts. Öppningsvinkeln är 
obegränsat justerbar. 

Den röda visaren visar vädringsläget: 

 
 
 
Stänga ur vädringsläge 

 Vrid veven åt höger tills den röda visaren visar 
det stängda läget:  

 
 
 

 AVBRYT vridningen innan den röda visaren flyttas 
till ändläget.  
 
 
 
 
 
 
*) Vevens plats beror på fönsterdesignen 

 
 
 
 

 
 

 
 
2.6. Konstruktion med mötesbåge 
a) Aktiva och passiva sidohängda 
fönsterbågar 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Öppna den aktiva fönsterbågen 

 

 
 

Öppna de passiva fönsterbågen 

 Ställ den aktiva fönsterbågen i ”öppet” läge  

 Ställ upp lås reglaget  
 Öppna den passiva fönsterbågen 

 
För att stänga fönstret – utför instruktionerna i omvänd 

ordning. 
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b) Aktiv tvåvägs fönsterbåge med passiv 
sidohängd fönsterbåge 
 

 

 

 
Öppna den passiva fönsterbågen 

 tällde aktiva fönsterbågen  i ”öppet” läge. 

 Ställ upp lås reglaget (1.) 
 Öppna den aktiva fönsterbågen (2.) 

 
För att stänga fönstret – utför instruktionerna i 

omvänd ordning. 

 

2.7. Pivåhängt fönster (horisontellt) 
 

 

 
Det pivåhängda fönstrets gångjärn är monterade 
bromsar för att hålla fönstret i öppet läge. 
Handtaget har två funktioner i horisontell position:   
 

a) Stänga pivåfönstret  
b) Säkra pivåfönstret i vädringsläget. 

 
Säkra pivåfönstret med stopp 

 Öppna pivåfönstret 
 Dra handtaget till horisontell position tills 

tappen  passar i skåran på fönstrets 
yttre karm. 

Ifall fönstret öppnas upp för lätt måste 
beslagsbromsen justeras av en kvalificerad tekniker.    
 

 

Varning  

Pivågångjärnen får inte smörjas eller 
oljas. 

 
 

 
2.8 Vertikalt pivåfönster 

 

 
 
 
Handtaget har två funktioner i vertikal position: 
 

a) Stänga pivåfönstret  
b) Säkra pivåfönstret (i vädringsläget). 

 
Säkra pivåfönstret med stopp: 

 Öppna pivåfönstret 

Dra handtaget till vertikal position tills tappen  passar i 

skåran på fönstrets yttre karm. 
 

Ifall fönstret öppnas upp för lätt måste 
beslagsbromsen justeras av en kvalificerad tekniker.    

 

 

Varning  

Pivågångjärnen får inte smörjas eller oljas. 
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2.9 Öppningsbegränsare för horisontella och 
vertikala pivåhängda fönster (valfritt) 

 

 
Öppningsbegränsaren begränsar fönstrets 
öppningsvinkel och håller fönstret i öppet läge.   
 
Öppna fönstret  

 Öppna fönstret tills öppningsbegränsaren 
klickar i. För att öppna på korrekt sätt, se 
punkter 2.7 och 2.8 

 
Stänga fönstret 

 Koppla ur öppningsbegränsaren genom 

att flytta spärrknappen  (1.) 
 Stäng fönstret (2.). 

 
 
 
 

 

 
2.10 Haka ur öppningsbegränsaren 
(rengöringsläge) 

 

  

 Varning  

Stötta fönsterbågen innan beslagen hakas ur. Se 
noga till att fönsterbågens hela tyngd stöttas. 
Genom att stötta fönsterbågen undviks att bågen 
slår upp av sig självt. 
Inga personer eller saker bör befinna sig inom 
öppningsområdet.   
 
För att kunna öppna fönstret helt för rengöring 
måste öppningsbegränsaren hakas ur.    
 

 Öppna fönstret. 
För att öppna på korrekt sätt, se punkter 2.7 och 
2.8. 

 Haka ur säkerhetshaken , tills att den 
är i linje med fönsterspåret.  

 Haka ur huvudarmen (2.) 
 Öppna fönstret ytterligare (3.). 

 
Haka i → omvänd turordning. 

 

 
2.11 Underkantshängd överljusfönster 

 

 

 
 
 
 

 
 
Manuell handtag 

 
 
Manuell vev 

  
 
Elektronisk öppning 

 
 
 
 
Öppna och stängt läge 

Med manuellt handtag 
 Öppna överljuset genom att fälla 

ner spaken 
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Med manuell vev 
 Ta loss veven från dess hållare och vik 

till utgångsposition (1.) 
 Öppna överljuset genom att vrida veven åt vänster 

(2.) 
 
 
 
 
 

Elektronisk öppning  
 Press the button on the electric opener until the 

toplight is opened to the desired width. 
 
 

 

 
2.12 Haka ur det dolda överljusbeslaget 
(rengöringsläge) 
 

 

 
 

 

 

 
Varning 

 

Stötta fönsterbågen innan beslagen hakas ur. Se noga till 
att fönsterbågens hela tyngd stöttas. Genom att stötta 
fönstret undviks att bågen slår upp av sig självt. Inga 
personer eller saker bör befinna sig inom 
öppningsområdet.   
 

För att kunna öppna fönstret helt och hållet för rengöring 
måste överljusbeslaget hakas ur.   
 

 Öppna fönstret. 
 Stötta den öppna bågen och vrid ur 

säkerhetshaken  

 Haka ur huvudarmen (2.) 
 Öppna fönstret långsamt (3.) 

 
Haka i → omvänd turordning. 

 
 

 
2.13 Underkantshängd överljus (Putsbeslag) 
 

 

 
 
 
 
För att kunna öppna överljuset helt (Putsbeslag)  
måste de hakas ur beslaget. 
 
Överljus öppna 

 Den öppnade Fönsterbågen stödja och tryck på 

 Lås knappen  

 Huvudarmen haka ur 
 Öppna fönsterbågen helt långsam 

 
Stänga / Haka in fönstret i omvänd 

 

Varning  

Stöd upp överljuset innan de hakas ur, för risken finns  
att de faller fritt ner och glaset går sönder eller någon  
skadas. 
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2.14 Underkantshängd överljus med Snäppbeslag 
 

 

 

 
 
Öppna 

 Båda snäpphandtag genom att dra i dessa  

lås  
 Underkantshängda fönster öppnas (2.) 

 
För att stänga överljuset trycks fönstret tillbaka tills 
snäpp hantaget klickar in. 

 
 
 

 
 
 
 

2.15. Underkantshängd överljus med handtag 
 
 

 

 

 

Hänvisning: 

Att öppna överljuset ner till de nedre Elementet 
förhindras enbart genom en säkerhetssax eller 
fals. 

 

 
 
 

2.16. Falsaxar haka ur (Putsbeslag) 

 

 
 
Varning! 

Stöd upp fönsterbågen innan den hakas ur från falssaxen. Viktigt är att beakta att fönstret kan väga lite och 
kan ta skada om de inte stöds upp. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
För att kunna öppna underkantshängda 
fönsterbågen (Putsbeslag) måste den  
sidoinfästningen falssaxen hakas ur. 
 
Underkantshängd överljus öppna 

 Båga öppna bågen den 

spärrhandtag öppnas och 

sedan hänga ut  
 Bågen öppna försiktigt helt. 

 
 
Stäng fönstret i omvänd ordning. 
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2.17 Haka ur särkerhetsaxen (rengöringsläge) 
 

 

 
  

 Varning 

 
Stötta fönsterbågen innan glasfalsaxen 
hakas ur. Se noga till att fönsterbågens 
hela tyngd stöttas. Genom att stötta 
fönstret undviks att bågen slår upp av sig 
självt. Inga personer eller saker bör 
befinna sig inom öppningsområdet.   
 

För att kunna öppna fönstret helt och hållet 
för rengöring måste glasfalsaxarna 
på sidorna hakas ur. 
 

Den nedre hängda bågen hålls fast av 
axeln i rengöringsläget. 
Detta undviker att bågen slår upp in i 
bågen nedanför. 

 Öppna fönstret. 
 Stötta den öppna bågen och haka 

ur spärrhaken (1.) 
 Öppna fönstret långsamt (2.). 

 

Haka i → Efter att fönstret har stängts 

låser sig säkerhetsaxen automatiskt.   
 

 
2.18. Vikpartier 
a) Vikpartier utan sidohängd dörr  

 

 

 

 

  

 
 
 

Varning 

Klämrisk uppstår mellan vikpartierna 
när de öppnas och stängs.  
 
Öppna: 

 Regla upp vikpartierna 
genom att vrida upp 
kantregelhandtaget 

 Tryck ned handtaget och 
skjut ut vikpartierna. 

 
 
 
 
Stänga: 

 Skjut vikpartiet tills kolven 

hakar i slutblecket  
 Dra partierna in i karmen 

genom att använda handtaget 

 och lås vikpartierna  
 
Stänga utåtgående vikpartier  

 Stäng vikpartiet med 

slutblecket först  
 Dra partiet in i karmen genom 

att använda handtaget  och 
lås vikpartierna  

 Skjut det andra vikpartiet tills 

kolven  hakar i slutblecket 

 Lås vikpartierna . 
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b) Vikpartier med sidohängd dörr   

 

 

Varning 

Klämrisk uppstår mellan vikpartierna när de 
öppnas och stängs.  
 
 
Öppna: 

 
 Öppna den sidohängda dörren i 180º (1.) 

och haka i  nästa dörrblad (2.) 

 Regla upp vikpartierna genom att 
vrida upp kantregelhandtaget (3.) 

 Öppna skjutbladen genom att använda 

handtagen  (4.) 
 Skjut ut dörrbladet (5.) 

 
 
 
Stänga: 

1. Dra skjutpartierna genom att använda 

handtagen (1.) 
2. Lås vikpartierna (2.) 
3. Stäng den sidohängda dörren.   
 

 
 

2.19. Lyft-skjutdörrar 
a) Användning av Handtag 

 

Varning 

Klämrisken finns när dörren skjuts upp/ öppna eller stängs 
igen.  
 
 
 
Öppna 

1. Handtag vrids 180°  
2. Skjutdörren skjuts/öppnas upp 
 
Stänga 

1. Båge helt stänga 

2. Handtag vrids rund 180°  
 
 

 

b) Användning av låsbart handtag 

 

 

 
 
Öppna 

1. Lås upp dörren med hjälp av nyckel. 

2. Handtag vrids rund 180° 
3. Dörren öppnas. 
 
Låsning 

1. Dörren stängs 

2. Handtaget vrids rund 180° 
3. Dörren låses med nyckel. 



 

 

 
 

UNDERHÅLLSMANUAL Schuco 

Versija: 1.0/ 01.09.2015 

A.Nikovska 

13 

 

2.20. PASK -Parallelt uppställbar skjutdörr 
a) Beslag med tvångsstyrning (huvudsakligen dörr) 

 

 

 
 

Vädringsläge 

Skjutdörren låses upp genom vridning av 

Handtaget  i 90° för att ställa den i Vädringsläget. 
I detta läget är dörren säkrad och låst enbart till 
vädringsläget, kan endast öppnas när handtaget 
vridas 180°. 
 
Öppna 

1. Öppna bågen genom att vrida 
handtaget neråt. 
2. Handtaget trycks ner och dörren kan 
skjutas åt sidan. 
 
Stäng 

1. Skjutbara bågen skjuts till den bågen 
automatisk faller in i skenan 
(vädringsläge). 
2. Skjutbara bågen genom att vrida 

handtaget  stängd. 

 

b) Beslag utan tvångsstyrning (huvudsakligen fönster) 

 

 
 
Vädringsläge 

 Då fönstret är stängt, vrid handtaget  
från stängt läge 180˚ upp till upprätt läge 
och vinkla fönstret. 
 

Stänga från vädringsläge 

 Tryck igen fönstret och vrid ned handtaget 

 180˚ till stängt läge.   
 

Skjutläge 

 Vrid upp handtaget  i horisontellt läge, 
vinkla fönstret mot rummet och skjut upp 
det.   

 

Stänga från skjutläge 

Skjut igen fönstret till stängt läge genom att 
vid behov använda två händer och vrid ned 

handtaget . 

 

2.21. Sido hängd fönster (utåtgående) 

 

 
 
Öppna 

1. Handtag vrids 90 ° uppåt 
2. Båge öppnas utåt 
 
Stäng 

1. Båge stängs helt 

2. Handtag  vrids 90° neråt 
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2.22 Överkantshängd fönster (öppnas utåt) 

 
 

 

Varning! 

Vid vind sug eller stark vind kan den uppställda 
saxen släppa och fönstret kan stängas igen, 
risken finns att om föremål finns vid 
fönsterbänken kan de ramla ner eller klämma 
någon. 
 

Öppna 

1. Handtag vrids 90° uppåt 
2. Bågen öppnas utåt 
 
Stäng 

1. Bågen dras in 

2. Handtag  vrids 90° och trycks ner. 
 
 

2.23 Låsbart Handtag 
 

 

 

Hänvisning! 

Den fullständiga Inbrottsskyddet gäller endast vid låst 
handtag/ enhet. 
 
Låsning (Lås handtaget) 

1. Stäng fönstret 
2. Låsning sker genom att vrida nyckeln höger. 
 
Öppna (Öppna handtag) 

1. Låsa upp sker genom att vrida nyckeln åt vänster. 
2. Handtaget vrids sedan och öppnas i önskad läge. 

 

2.24. Låsbara handtag för fönster och 
balkongdörrar 

 

 
De låsbara handtagen låser fönstren i stängt läge eller 
vädringsläge. 
 
Manövrering: 

 Lås upp handtaget genom att vrida nyckeln till 
vänster (1.) 

 Vrid handtaget till det önskade läget (2.) 
 Lås handtaget genom att vrida nyckeln till höger 

(3.) 

Endast låsbara handtag ger INTE tillräckligt 
inbrottsskydd.    
 
 

 

2.25 Spaltbegränsare 
a) Synlig spaltbegränsare 

 
 

 

Den synliga spaltbegränsaren  begränsar fönstrets 
öppnings- och vädringslägen till en smal spalt.  
 
Spaltbegränsaren är alltid aktiv. 
När fönstret är stängt hakar spaltbegränsaren i automatiskt.   
 
Öppna fönstret helt: 

 Tryck spärrhaken  åt sidan (1.) 
 Öppna fönstret (2.) 
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b)Dold spaltbegränsare 

 

 

 
 
Koppla loss spaltventilen 

1. Vrid handtaget till vädringsläge och stäng fönster. 
2. Vrid handtaget till vädringsläge och fönstret kan 
öppnas 
 
Koppla in spaltventilen 

1. Öppna fönstret i lätt vädrings position 
2. Handtaget i ca. 30o vrids till läget släpper. 
 
  

 
2.26 Öppningsspärr 

Öppningssprärren  förhindrar fönstret från att öppnas.  
När öppningsspärren är ikopplad kan fönstret endast öppnas i vädringsläge. 
 

 
 
 

2.27 Inordnare 
Fönsterlås utan handtag/kantregelbeslag. 
Fönsterlåset låses med en 4 mm insexnyckel. 

 

2.28 Snäpplås 

Snäpplås  håller fönstret stängd även utan handtag/ 
beslag. Draghandtag kan konteras även på utsidan av 

fönster . 

 
2.29 Öppningsbegränsare 

 

 
 
 

Öppningsbegränsare begränsar öppningsvinkeln av 
bågen till ca. 90°. Den minskar självständig rörelse av 
fönstret vid vind. 
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2.30 Slagspärr 

 

 
 

Slagspärren  hindrar de självstängning av vädringsläget 
av bågen. Genom det minska skadelse av 
elementet/bågen vid kraftig stängning eller ingen slagning 
vid luftsug. Slagspärren är underhållsfri. 
 

 
 

3. MANÖVRERING: DÖRRAR 
 
 

 

Varning för klämda fingrar 

När dörren öppnas genom att samtidigt vrida om nyckeln uppstår en risk att fingrarna kläms 
mellan karmen och dörrbladet. 
 
Använd inte nyckeln för att öppna och stänga dörren. 

 

 
 

 
Alla lås låser sig efter att nyckeln vridits en gång. 
Dörrarnas inbrottshämmande egenskap däremot uppnås endast efter att nyckeln vridits om 
två hela gånger. 
 

 

3.1 Låsning av dörrar utifrån med handtaget 
 

 

 

 
Öppna utifrån: 

 Vrid nyckeln mot det fjädrade trycket vid 
panelssidan och håll kvar under en stund 

 Öppna dörren något (2.) och släpp nyckeln  
 Öppna dörren helt. 

 
Lås utifrån: 

 Stäng dörren 
 Lås dörren genom att vrida nyckeln två 

hela varv mot dörrkarmen (3.) 
 
Öppna inifrån: 

 Tryck ned dörrhandtaget (1.) 
 Öppna dörren (2.) 

 
Öppna utifrån: 

 Stäng dörren 
 Lås dörren genom att vrida nyckeln två 

hela varv mot dörrkarmen (3.) 

 
 
3.2 Låsning av dörrar 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Öppna från insidan/utsidan 

1. Dörren genom hel vridning av 
nyckel i klockriktning öppnas. 
 
2. Dörrhandtaget trycks ner 
 
3. Dörren öppnas. 
 
Låsning sker i omvänd ordning 
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3.3 Låsbeslag för dörrar: inifrån och utifrån 
med draghandtag 

 

 
 
Öppna utifrån: 

 Lås dörren genom att vrida nyckeln två 
hela varv mot panelssidan (1.) 

 Öppna dörren genom att dra i 
draghandtaget (2.) 
 
 

Låsa: → omvänd turordning. 

 

 

 
Öppna inifrån: 

Lås dörren genom att vrida nyckeln två hela varv 
mot panelssidan (1.) 
Öppna dörren genom att trycka ifrån med 
draghandtaget (2.) 
 
Låsa: → omvänd turordning. 

 
 
3.4 Låsbeslag för dörrar; öppningsspärr 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
Öppningsspärren begränsar dörrbladets 
öppningsvinkel till en liten spalt. Öppningssprärren 
måste kopplas i manuellt.  
 
Koppla i öppningsspärren: 

 Stäng dörren (1.) 
 Koppla i öppningsspärren genom att vrida 

knoppen  medurs (2.) 
Dörrbladet kan endast öppnas i den mån som 
öppningspärren tillåter.   
 
 
Koppla ur öppningsspärren inifrån: 

 Koppla ur öppningsspärren genom att 

vrida knoppen moturs (3.) 
 
Dörrbladet kan nu öppnas helt och hållet.   
 
 

Se punkter 3.1/ 3.2 för manövrering av 
dörrhandtaget och låset.   
 
 
Koppla ur öppningsspärren från utsidan:   

Öppningsspärren kan kopplas ur från utsidan 
genom att följa en särskild låsningsordning. 
 
Låsordning: 

 Lås upp dörren genom att vrida nyckeln 
två hela varv mot panelsidan (1.) 

 Lås dörren genom att vrida nyckeln ett helt 
varv mot dörrkarmen (2.) 

 Lås upp dörren genom att vrida nyckeln ett 
helt varv mot panelsidan (3.) 

 Vrid nyckeln mot det fjädrade trycket vid 
panelsidan och öppna dörren (4.) 
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3.5 Låsbeslag för dörrar; dörr med 
accelererad öppningsfunktion 

 
 

 
Den låsta dörren kan öppnas från insidan utan att 
använda nyckeln.   

 
Öppna dörren: 

 Tryck ned dörrhandtaget (1.) 
 Öppna dörren (2.) 

 

Efter att dörren öppnas är dörren olåst. 
Nyckeln måste användas för att låsa dörren igen. 

 
3.6 Låsbeslag för dörrar; dörr med automatisk 
låsning 

 

 

 
 

Denna typ av lås har ytterligare hakreglar  på 
dörrbladets övre och nedre del. 
 
 

 Stänga dörren (1.) 
Manövrering: 

De övre och nedre hakreglarna  låser dörren 
automatiskt från att öppnas utifrån   
 
 

 Öppna dörren (4.) 
Dörren kan öppnas från insidan genom att använda 
handtaget (se 4.4) 
 
 

 Låsa upp dörren helt (2.) 
Manövrering: 

Att låsa dörren med nyckeln  hindrar den från att 
låsas upp inifrån.  
 
 

 Låsa upp dörren helt (3.) 
Manövrering: 

Den helt låsta dörren kan öppnas från insidan 
genom att använda nyckeln (2 varv) och handtaget 
(4.) 

 
3.7 Låsbeslag för dörrar; dörr med elektrisk låsning 
 

Dörrar med elektrisk låsning låses och låses upp genom en integrerad motor i dörren och manövreras genom 
dörrhandtaget eller en fjärrkontroll.    
 
Övrig information, se den särskilda bruksanvisningen. 
 
 

3.8 Låsbeslag för dörrar; cylinderlås med 
låsvred 
 

 

 
Detta cylinderlås manövreras från insidan med en 
nyckel och från utsidan med låsvredet.  
 
Låsa: 

 Stäng dörren 
 Lås dörren genom att vrida låsvredet två 

hela varv mot dörrkarmen (1.) 
 
Öppna: → omvänd turordning. 
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3.9 Låsbeslag för dörrar; dörr med 
elsutbleck 

 

 
Den elektroniska dörröppnaren öppnar inte dörren 
om den har låsts med nyckel.   
 
 

 
 
En separat monterad brytare öppnar den låsta dörren. 
 
Den elektriska dörröppnaren öppnar dörren endast så 
långe som brytaren är intryckt.  
 
Inställningar under dagtid: 

Under dagtid kan låskolven  till den elektriska 
dörröppnaren ställas upp permanent.   
Dörren kan öppnas när som helst när låskolven uppställd.   
 
Låsa upp: 

Ställ upp låskolven  genom att flytta spärren  nedåt 
(1.) 
 
Låsa: 

Ställ i den elektriska dörröppnaren genom att flytta 

låskolven  uppåt (2.) 

3.10 Låsning av Dörr (Pardörrar) 

 

 
 
Aktiv båge öppna 

 Dörren genom hel vridning av 
nyckel öppna/ lås upp (1.) 

 Handtag  tryck ner (2.) 
 Öppna dörren (3.) 

 
Låsa dörren fungerar i omvänd 
ordning 

 
 
Passiv båge öppna 

 Aktiv båge öppna  

 Falsspärren öppna genom 
att trycka ner handtaget (1.) 

 Passiva bågen öppnas (2.) 
 
Låsa dörren fungerar i omvänd 
ordning 

 
 
 

 
 

3.11 Låsning av dörr (Pardörr med Panikfunktion) 
 

a) Dörrhantag 

 

 
 
 
 
Över panikhandtaget kan vid fara båda 
dörrbladen aktiveras för utrymning. 
 
Aktiv båge öppnas (Panikfunktion) 

 Lås upp dörren (1.) 

 Handtaget  trycks ner (2.) 
 Aktiv båge öppnas (3.) 

 
Hänvisning: I paniksituation kan punkt 1 
tänkas bort/ tas bort. 
 
Låsning 
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1. Stäng dörren 
2. Aktiva bågen låsa genom att vrida 
nyckeln ett helt varv. Både dörren låses . 
 

 
Passiv båge 

Handtag  tryck ner (1.) 
Passiv och aktivdörr öppna (2.) 
 
Låsning 

1. Först låses Passiva dörren. 
2. Sedan stängs Aktiva dörren och 
låses. 
 

b) Låsning av passivt dörrblad med svängtapp  

 

 
Öppna det passiva dörrbladet: 

 Öppna det aktiva dörrbladet (se punkt 3.11a) 

 Tryck ned nödspaken  (1.) 
 Öppna det passiva dörrbladet (2.) 

 
Stänga: → omvänd turordning 

 
Förfarande vid fara: 

 Tryck ned nödspaken  (1.) 
 Öppna både det aktiva och passiva dörrbladet (2.) 

 
 
c) Panikstång / Tryckstång 

 

 

 

 
 
Med Panikhandtaget kan även låsta dörrar öppnas 
 
Aktiv båge öppna (Panikfunktion) 

1. Panik - Handtag Tryck 
2. Aktivbåge öppnas 
 
 
Låsning av Aktivbågen 

Aktiv båge låsas genom nyckel genom att vrida 
medurs ett helt varv. 
 
 
Passiv båge öppnas 

1. Panikhandtag / Panikstång  trycks ner 
2. Passiv båge trycks upp, motsatt dörrblad öppnas per 
automatik. 
 
 
Låsning av passivbåge 

1. Passiv båge låses 
2. Genom speciellt reglerings lås låses dörren 
automatisk. 
 
 
Lås upp Passiv och Aktiv båge 

1. Genom tryckning av Panikhandtaget öppnas 
dörren. 
2. Panikhandtaget låser upp dörren. 
 

Hänvisning:  

Först den passiva bågen och sedan den aktiva bågen 
låsa. 

 Med dörrhållare kan dörren ställas upp och infästas i öppet läge. 
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3.12 Dörrhållare 

 

Fästa 

Koppla in dörrhållare genom att trampa på pedalen  
 
Lossa 

Koppla loss dörrhållaren genom att trampa på pedalen  

 
Varning! 
Brandskyddsdörrar/ Säkerhetsdörrar får inte vara utrustade med 
en mekanisk uppställ bar dörrhållare enbart med en elektrisk pga. 
brandspridningsrisken. 

 

3.13. Dörrstängare 

 

 
 
Dörrstängare stänger dörren automatisk. Vissa dörrstängare håller dörren 
öppen så att man manuellt får 
stänga dörren. 
 
Vid dörrstängare måste i regel finnas dörrhållare dörrstängare 
rekommenderas vid en pendeldörr 
 
För mer information se separat bruksanvisning från leverantören till 
dörrstängaren. 
 
 
. 

 

4. MANÖVRERING: SCHÜCO GLAS, LUMONSYSTEM 
 

 

 
Balkongglas öppnas genom att skjuta glaspartierna i det sidohängda 
glaspartiets riktning.   
Det sidohängda glaspartiet kan kännas igen genom vädringsarmens 

läge . 
 
Öppna sidohängda glaspartier: 

 Skjut skjutpartierna från det sidohängda glaspartiet vilket 
lämnar en liten luftspalt. 

 Skjut det nedre låset in i spåret (2.) 
 Lås upp det övre låset genom att dra i snöret (3.) och öppna 

det sidohängda glaspartiet med draghandtaget på det nedre 
låset. 

 
Stänga: → omvänd turordning. 
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Öppna skjutpartierna: 

Ändläget för skjutpartierna till det sidohängda glaspartiet fastställs 

med ett ändstopp . 
 
Skjutpartiet måste märkbart fästas i ändstoppet (skjutpartiet låses fast 
i det sidohängda glaspartiet). 
 

 Skjut skjutpartierna upp till det sidohängda glaspartiet med 
draghandtaget så de låses fast (1.). Under det att skjutpartiet 
skjuts, stötta partiets mitt med en fri hand (1a). 

 Öppna upp skjutpartiet helt med draghandtaget på det nedre 
låset (2). 

 Öppna alla andra skjutpartier enligt beskrivningen ovan.   
 
Stänga: → omvänd turordning. 

 

 

Säkra glaspartierna: 

För att säkra glaspartierna i öppet läge måste en fästremsa  
monteras på den anslutande väggen.  
 

 Öppna fästremsans spänne (1.) 
 Haka i den skjutbara metalldelen i den nedre glasbevarande 

konturen på den yttre glasrutan (2.) 
 Dra hårt i fästremsan (3.) och säkra genom att stänga 

spännet (4.) 
 
Frigöra spännet → omvänd turordning. 

 

 
For mindre balkongvädring kan det sidohängda glaspartiet öppnas i 
vädringsläget och skjutpartiet kan öppnas till det önskade läget 

 

 
Öppna i vädringsläge: 
 

Vädringsarmen  kan fästas i endera av två lägen på den övre 
haken. 
 
Detta håller det sidohängda glaspartiet i vädringsläge. 
 

 Skjut skjutpartierna ifrån det sidohängda glaspartiet, vilket 
lämnar en liten luftspalt. 

 Skjut det nedre låset in i spåret (2.) 
 Lås upp övre låset genom att dra i snöret (3.)  
 Öppna det sidohängda glaspartiet med det nedre låset (4.) 

tills det att den övre haken fäster i det önskade läget (5.) 
 Skjut öppna skjutpartierna till det önskade vädringsläget (6.) 

 
Stänga: → omvänd turordning. 
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Barnlås: 
 

För att hindra barn från att öppna glaspartiet, förkorta snöret för det övre 
låset. 

Snurra snöret runt den övre vädringsarmen  ett antal gånger tills att 
det inte längre kan nås av barn. 
 

 
5. FELANVÄNDNING 

 
Observera följande råd för att undvika skada på fönster- och dörrenheter. 
 

 

 
 
Utsätt inte fönsterkarmen eller handtagen för extra tyngd.  
Den extra tyngden kan medföra deformationer på produktenhetskarmen eller 
skada handtagen.  

 

 

 
 
Hantera handtaget endast i de korrekta riktningarna och tvinga 
det inte över vridningsstoppet. 
Den extra tyngden kan leda till skada på handtagen.   

 

 
Luta inte fönsterbågen mot framskjutande väggar.    
Skada kan orsakas genom drag som gör att fönsterbågen slår upp eller igen. 

 

 
 
Kila inte fast någonting mellan fönsterbågen och fönsterkarmen.  
Den extra tyngden kan leda till deformationer på fönsterkarmen.   
 

 

 
Dubbla dörrblad får INTE öppnas genom att använda det 
sekundära bladet (undantag: nödutgångsdörrar).  
Den extra tyngden kan leda till deformationer på produktsenhetskarmen eller 
förstöra låsen.  
 

 Fönsterblad med handtag 

 Sekundärt blad 

 

 
 
Vrid inte ut låsen när dörrarna är öppna. 
Att stänga dörren när låset är ute kan skada dörrkarmen. 
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6. KONTROLL OCH UNDERHÅLL  
 

Det är väsentligt att alla monteringar kontrolleras och underhålls under byggnadens livslängd. Den 
regelbundna rutinrengöringen och underhållet av aluminiumkonstruktionerna kommer att hjälpa att bevara 
ursprungsutseendet och prestandaegenskaperna. Alla byggnadskomponenter måste kontrolleras med 
regelbundna intervaller för att skador och deformationer ska upptäckas. Detta gäller också de strukturella 
anslutningsfogarna och särskilda byggkomponenter (t.ex. solskyddsanordningar). Byggnadskomponenter som 
är betydande ur säkerhetssynpunkter ska prövas för att försäkra att de sitter ordentligt och kontrolleras för 
slitage och nötning med regelbundna intervaller. Fästskruvarna ska dras åt eller delarna bytas ut. Rörliga delar 
måste smörjas med lämpliga medel. Utför inte fönster-/dörrjusteringar på egen hand!  
 

Kunden/användaren måste utföra underhåll två gånger per år och skicka in underhållsrapporten (Bilaga 
1) till e-postadressen info@ailegrupa.lv Uteblivande rapporter kan leda till att garantin upphör! 

 
 
 

6.1 Allmän rengöringsinformation 
 

 

 
Regelbunden rengöring och omhändertagande är en bra förutsättning för att de 
stålprodukter i längden är hållbara. 
Ut- och insidan så som falsområden hos fönster är viktigt att rengöra. 
 

To prevent damage, observe the instructions on the specific cleaning agent.  

 
 

 

 
 
De följande artiklarna får INTE användas för rengöring: 

 Verktyg med vassa kanter, t.ex. knivar, metallskrapor, stålull, skrubbsidan 
på hushållssvampar, o.s.v., skadar ytorna.  

 Aggressiva rengöringsvätskor eller lösningsmedel, t.ex. 
cellulosaförtunnande medel, nagellackborttagningsmedel, o.s.v., orsakar 
också oåterkallelig skada på produktenheternas ytor. 

 Att inte använda högtryckstvätt utrustning! 
 

 

 

 
 
Lämpliga rengöringsmedel för aluminiumpartier finns tillgängliga från 
systemleverantörer: 

 Rengöringsmedel och avfettningsmedel 
 Smörjande spray för att underhålla beslagen 
 Fettstift för att underhålla tätningarna 
 Färgstift. 

 

 
Skötselprodukter för eloxerade aluminiumpartier: 

 Inledande rengöringsvätska 
För inledande och grundlig rengöring, rengör och bevarar aluminiumytan. 
 
 Metallpolityr  

Detta rengöringsmedel för eloxerade ytor återställer aluminiumets matta glans och bevarar ytan (kan också 
användas på rostfritt stål). 
 

 Universellt rengöringsmedel för aluminium 
Tar bort envist smuts, mindre skrapmärken och repor. 

Vid rengöring av färgbelagda partier, läs noga instruktionerna på rengöringsmedlet.   
 

mailto:info@ailegrupa.lv
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Rengöring av dränageslitsen 

Rengör utrymmet mellan tätningen och karmsidan med hjälp av en dammsugare, 
tilltäppta 

dräneringsöppningar  kan rengöras med hjälp av en liten trä- eller plaststav. 

 

 

 
 
Rengöring av rullstyrningarna för skjutpartier och vikpartier 

Ta bort damm och smuts från rullstryrningarna på karmens nedre sida med 
dammsugare.   
 

 

 

 
Tätning kontroll och smörjning 

Smörj alla tätningar med en smörjsticka eller vaselin. Genom denna smörjningen 
förblir 
tätningarna mjuka och förhindrar eventuell limning. Kontrollera tätningar efter 
eventuell skador. 
 

 

 
Låt eventuellt skadade tätningar bytas av en facklig person. 

 

 
6.2 Underhåll av beslag 
 

 

 
De beslagsdelar är regelbunden testas på fäst delen. Beroende på behov behöver 
man dra åt de olika skruvar, vid eventuella behov byta ut delar som har tagit skada 
eller gått sönder. Förutom regelbunden kontroll är det viktigt att genomföra årligen 
en underhåll och rengöring. 

 

 
Alla funktionella delar och alla lås enheter av tvåvägs beslag bör smörjas 1 gång 
per år. Inställningar av beslaget speciellt av hörnlagret och saxarna så som utbyte 
av delar och installation av fönster bör utföras av Fackman. 
 

 

 
Låsningsbeslag lager och hörnöverföring är underhållsfria.Pivåfönstret 
centrumlager är underhållsfria. 

 

 

 
 
Viktigt! 
Viktigt att ta hänsyn att använda rengöringsmedel som inte skadar skyddslacken 
av beslaget så att de bidrar till korrosion. 

 

 

 
Hos dörrar måste både regel och låskolven vid behov smörjas. 
 

Innan smörjning: 

Genom låsa dörren i öppet läge blir regel och låskolven synliga. 
 

Efter smörjning: 

Lås upp dörren så att regel och låskolven åker tillbaka till ursprungsposition. 
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6.3 Yta 
För att bibehålla UPB-garantin krävs en periodisk rengöring av ytan oberoende av den valda ytbehandlingen 
(färgbeläggning eller anodisering i pulver- eller vätskeform). Det tekniska skälet för detta krav är att ytan åldras 
till följd av vittring (UV-strålning, regn/hagel/snö respektive sand i andra regioner) tillsammans med den lokala 
påverkan från industri- och trafikutsläpp, förekomsten av salt (kusten eller mänsklig applicering), samt 
användning av föremålet. Denna ömsesidiga påverkan leder i allmänhet till att smuts sätts fast på ytan som 
kan påverka ytbehandlingen oåterkalleligt genom felaktig eller utebliven städning, t.ex. färg- och 
glansförändringar, kritande, korrosion och smutsspår).     
 

Om ytan rengörs periodiskt (fasaden med kvalitetspuder/PU-beläggning i flytande färg – minst en gång per år; 
för högre beläggningskvalitet ges information på begäran) av ett till yrket godkänt fasadrengöringsbolag inom 
arkitekturområdet enligt kraven från kvalitetsorganisationen avseende rengöringsmetoden, de godkända 
rengöringsmedlen och rengöringsredskapen och inkluderar en skriftlig dokumentation om den utförda 
rengöringen, så kommer ytan att bevara sina optiska egenskaper och ha minskade skador. Ett icke-
yrkesmässigt rengöringsförsök utan godkända material och dokumentation kommer att leda till att garantin 
upphör på grund av eventuella skador.  
 

För anodiserade ytor krävs en lätt slipande initial rengöring av föremålet direkt efter inrättning för att förhindra 
fläckar från det producerade anodiseringsskiktet – fläckarna är ensamma inget skäl för anspråk eftersom 
denna initiala rengöring är en nödvändig förutsättning för att specifikt förhindra förekomsten av fläckarna. För 
att bevara de optiska egenskaperna och värdet av den anodiserade byggnadsskrovet och hålla UPB-garantin 
giltig, så måste föremålet rengöras minst en gång per år (vid ökade utsläpp eller bruk av byggnaden mö jligtvis 
oftare – ska förhandlas med UPB) av en till yrket godkänt, särskilt fasadrengöringsbolag inom arkitektområdet 
enligt kraven från den kvalitetsorganisationen avseende rengöringsmetoden, de godkända rengöringsmedlen 
och rengöringsredskapen och inkludera en skriftlig dokumentation om den utförda rengöringen, så att ytan 
bevarar sina optiska egenskaper och skador på den minskas. 

 

Dessa krav för ytbehandlingen måste ges i skriftlig form från UPB-kunden till den slutliga kunden 
som en del av garantikraven.  
 
 

6.4 Glas 
Användning och behandling av sammansatta glaskonstruktioner under byggprocessen   
Det rekommenderas starkt att glasade fasadenheter skyddas under bygget för att undvika skadlig 
kontaminering från till exempel betong, slam från murbruk, färg och puts. Skydd av glaset och karmarna, 
speciellt inne i byggnaden, kommer att förenkla rengöringsprocessen efter att byggarbetet, inklusive mekaniskt 
och elektriskt arbete, har slutförts. Ifall glaset, karmarna och andra fönster-/dörrenheter inte skyddas bör de 
rengöras ofta under byggprocessen då smuts och rester förekommer både externt och internt. Upprepad 
rengöring erfordras medan bygget är i gång eftersom kemikalier i damm och specifikt i cement kan aktiveras 
av regn och orsaka permanent korrosion på glasytan. Färg och puts borde inte tillåtas stänka eller rinna över 
glaset. Allt som faktiskt kommer på glaset ska omedelbart rengöras på ett yrkesmässigt sätt medan det 
fortfarande är vått, rengöring enligt beskrivning nedan.  
 

Produktionsetiketterna, transportetiketterna och transportdynorna som fästs på glaset för leverans till platsen 
ska tas bort inom 24 timmar efter glasning. Ifall de lämnas kvar på glaset under en längre tid och utsätts för 
solljus så kan etiketternas och dynornas klister bli hårdare vilket gör det svårare att ta bort dem. Ett 
lösningsmedel såsom aceton kan användas i små doser på platsen för att rengöra rester av klister som 
lämnats på glaset, omsorgsfullt så att inte tillåta kontakt mellan lösningsmedlet och glastätningar, packningar, 
någon lackering eller på omkretskantens tätning av en isolerande glasenhet. Byggnadens huvudentreprenör är 
ansvarig för att rengöra rutorna efter montering och ta bort rester av etiketter och polering med milda 
rengöringsmedel. 
 

Innan rengöringen börjar  

Innan rengöringen påbörjar, fastställ om glaset är klart, tonat eller reflekterande. Skada på ytan kan vara 
märkbarare på reflektiva glas i jämförelse med ett klart obelagt glas. Ifall den reflektiva belagda ytan 
exponeras, antingen externt eller internt, måste särskilt försiktighet iakttas vid rengöring då repor kan ta bort 
beläggningen. Användning av särskilda rengöringsmetoder krävs och de specifika instruktionerna för denna 
produkt måste följas. Tonat och belagt glas ska inte rengöras under direkt solljus då glaset kan bli för varmt för 
optimal rengöring. Rengöringsmedlet kommer att torka innan effektiv rengöring förekommit och den torra ytan 
kan dessutom underlätta för repning. Alltför stora temperaturförändringar ska också undvikas för glaset, till 
exempel stänka med hett vatten på kallt glas eller kallt vatten på varmt glas. Termisk stress kan leda till 
sprickbildningar i glaset.  
 

Det rekommenderas starkt att rengöringsoperatörer börjar genom att rengöra ett litet område eller fönster först 
och sedan avbryter för att undersöka ytan ifall någon skada skett på glaset eller beläggningen med tanke 
på att några typer av repor kan vara synligare under vissa ljusförhållanden eller tider på dagen.  
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Rengöringsoperatörer borde börja vid byggnadens topp och fortsätta ner till lägre nivåer för att minska risken 
för att lämna rester och rengöringsmedel på glaset.   
 

Normal rengöringsmetod 

Rengöring under pågående byggarbete skiljer sig huvudsakligen från vanlig rutinrengöring genom det 
försiktiga borttagandet av lösa spillror från glasytan. Detta är en känslig procedur och ska utföras av särskilt 
utbildad personal.   
 
 
 

 
 

Använd inte högtryckstvätt för rengöring av glasade konstruktioner! 
 

Det rekommenderas inte att tvätta glasade ytor under vintern när lufttemperaturen är under 0º C. 
Om tvätt är ett måste, var god och tillsätt sprit i tvättvätskan vilket minskar vattnets fryspunkt. 
 

Genomträngning och frysning av vatten bakom glasade lister eller andra konstruktioner kan ge 
upphov till att glaset brister eller andra skador. Genom att torka glaset undviks oönskade 
konsekvenser. 

 

Rengöring borde börja genom ordentligt blöta glaset med rent vatten och tvållösning för att få bort smuts och 
lösa spillror. Använd en mild, icke-slipande kommersiell fönstertvättlösning och applicera enhetligt lösningen 
på glasytan genom spray eller med en borste, rengör med en sandfri trasa eller en sandfri svamp. Med en 
cirkelrörelse och lätt till medeltryck, torka in rengöringsmedlet på glaset. Skölj glaset omedelbart med generösa 
mängder rent vatten och försäkra att allt rengöringsmedel är borta. Använd en ren luddfri trasa eller en 
gummiskrapa för att torka glasytan. Försiktighet bör vidtas för att försäkra att inga metalldelar från 
rengöringsredskapen kommer i kontakt med glasytan och att inga slipande smådelar fångas mellan glaset och 
rengöringsmaterialen.   
 

Allt vatten och rengöringsmedelsrester ska torkas bort från fönsterkarmar, förseglingar och packningar för att 
undvika eventuella försämringar av dessa material. Ifall rester fortfarande finns kvar på glaset så ska de 
ovannämnda stegen upprepas.  

Ett överskott av glasade föreningar och tätningsmedel ska försiktigt tas bort ifrån glasets och karmens 
omgivning, var noga med att inte repa färdiga ytor med verktyg eller slipmedel. Undvik att skrapa glaset med 
metallskrapor eller blad. En lösning såsom lacknafta eller professionell fönsterputs kan användas för att ta 
bort alla glasningsföreningar, fingeravtryck eller fett, försiktigt så att inte röra de glasade tätningarna, 
packningar, lacker eller omkretskantens tätning på en isolerande glasenhet. Glaset kan sedan tvättas enligt 
proceduren ovan. 

Glas med självrengörande beläggning 

Självrengörande glas har en hållbar beläggning, och genom nyttjande av naturligt UV-ljus kräver det mer 
sällan rengöring och ger klarare syn efter nederbörd.   
 

Regelbunden rengöring av självrengörande glas är vanligtvis inte nödvändig. Dock kan längre perioder av 
torka orsaka en ansamling föroreningar på den belagda ytan. Spola av fönstret under sådana förutsättningar 
och låt glaset torka naturligt. Sprayning ska utföras under de kallaste delarna av dagen, inte under direkt 
solljus, från övre delen till nedre i ett sicksackmönster. Observera! Högtryckstvätt ska inte användas! 
 

Periodvis kan ytan bli förorenad med envisa märken som inte helt enkelt kan tas bort genom att spola av 
fönstret. När föroreningar förekommer ska fönstret spolas av för att ta bort alla smutsansamlingar, tvättas med 
varmt såpvatten och en mjuk trasa, följt av en slutgiltig vattensköljning. Använd vid behov en icke-slipande 
flytande glasputs efter den slutgiltiga vattensköljningen. Fånga inte smutsen mellan trasan och den 
självrengörande glasytan. Gummiskrapor ska inte användas då de kan fånga upp grus och skada den belagda 
ytan och glaset.   
 

Efter rengöring med en mjuk trasa kan en reaktiveringsperiod vara nödvändig och denna är generellt 5-7 
dagar. Fingeravtryck på den belagda ytan kommer under normala förhållanden försvinna. På ställen där 
sådana märken kvarstår så ska glaset tvättas enligt beskrivningen ovan.  
 

Ifall silverfärgade områden eller fett uppstår på glasytan betyder detta att beläggningen fungerar och de 
oljeliknande fläckarna kommer tvättas bort nästa gång det regnar.  
 

Använd inte slipande rengöringsmedel, krämrengöringsmedel och funktionellt liknande produkter (t.ex. anti-
dimma) på självrengörande glas då de kan skada den belagda ytan. I områden med hårt vatten kan avspolning 
leda till vita märken eller mjölkliknande utseende på den belagda ytan på grund av mineraler i vattnet. På de 
ställen där detta förekommer rekommenderas att ett lösningsfritt tvättmedel tillsätts via en tillämplig påstrykare 
för att minimera effekten. De vita märkena kan minimeras genom att avspolning av glaset undviks på dygnets 
varmaste tider.  
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Ifall vattenkvalitén är väldigt hård (˃180ppm kombinerat innehåll av kalciumkarbonat CaCO3 och 
magnesiumkarbonat Mg CO3) ska sköljvattnet göras mjukt med en hushållsvattenavhärdare 
eller genom att tillsätta några droppar tvättmedel (såsom diskmedel) till en liter vatten.  

 

Stänk inte färg eller cementprodukter på glaset. Ifall bläck eller färg hamnar på glaset, ta bort det genom att 
använda en mjuk trasa och rengöringsmedel (rödsprit). Ifall cement hamnar på glaset, ta bort det genom att 
använda borttagningsmedel för kalkavlagringar. Använd aldrig skurmedel, stålull, rakblad eller andra hårda 
föremål som kan repa glaset. 
 

På platser där självrengörande glas sannolikt kommer att fläckas ned från avrinningar från blyvitt från 
blyimpregneringar (d.v.s. konservatorietak) rekommenderas att allt bly som ligger nära till glasytan behandlas 
med patineringsolja innan montering.  

Försiktighet bör iakttas för att försäkra att alkaliavrinningar från betong o.s.v. inte förorenar glasytan. 
Under inga som helst omständigheter ska några metallföremål eller starka kemiska rengöringsmedel 
användas för att rengöra eller på annat sätt komma i kontakt med den belagda ytan. Stålskrapor, rakblad, 
stålull, gummiskrapor, ringar, o.s.v. kommer leda till repor och kan leda till permanent skada på beläggningen.    
 

Allt underhåll och alla reparationer utöver grundläggande rengöringsbehov ska utföras av en rekommenderad 
montör.  
 

 

Silikon ska aldrig användas tillsammans med självrengörande glas!  

Glasfärgning 

Vattenavrinningar som rinner över en byggnadsfasad kan föra föroreningar upp på glasytan. Dessa föroreningar 
åsamkar fläckar på glaset som kan vara extremt svåra att ta bort, ibland är de även kemiskt bindande till 
glasytan. Det mest effektiva sättet att avvärja detta problem är att undvika att avrinningar når glaset redan 
under konstruktionsstadiet genom att använda lämpliga dräneringstekniker som till exempel använder 
impregneringar, fönsterposter eller lister.   
 

Fläckar från kalkavlagringar och betong kan förekomma där regnvatten har passerat över murverk, betong eller 
murbruk ner på glasningen nedan. Olösliga salter från kalcium kristalliseras på glasytan och blir kemiskt svåra 
att ta bort genom användning av vanliga rengöringsprocedurer.  
 

Organiska tätningsmedel kan läcka ut lösningar, oljor eller mjukgörare och dessa kan fästa sig mycket starkt på 
glasytan och orsaka fläckar. Tätningsmedlet måste inte nödvändigtvis vara angränsande till glaset för att orsaka 
detta problem då de kan föras över glaset via vattenavrinningar. Detta tenderar att vara ett större problem när 
byggnaden är ny. Rådgör med tillverkaren av tätningsmedlet och följ deras rekommendationer.  
 

Blöta metaller frisätter oxider då de åldras och kan medföra fläckar på angränsande glasning. Detta händer där 
regnvatten passerar över metallimpregneringar eller andra arkitektoniska beståndsdelar och fäller metalloxider 
på glasningen. Järn, zink, bly och koppar är särskilt benägna att orsaka problem av denna natur. Oxiderna 
fäster ihärdigt på glaset och dyra kemiska rengöringstekniker kan bli nödvändiga ifall de lämnas kvar på glaset 
under en längre tid. Glas ska undersökas ofta under bygge för att se ifall någon ansamling tilltar. Om så är fallet 
så ska glaset omedelbart rengöras.     
 

Allt glas som har skadats av svetsstänk ska bytas ut då glasets hållbarhet oförutsett kommer att ha minskat. 
Tillfälliga skärmar ska monteras ifall svetsning, sandblästring, metallbearbetning eller annan eventuellt 
skadande byggprocess utförs i närheten av glaset.    
 

Lathund 

 Förvara glas på ett säkert sätt i ett lämpligt torrt ventilerat område borta ifrån direkt solljus och andra 
värmekällor;   

 Kontrollera specifikationen för glasprodukterna för att bestämma om de är tonade, belagda eller 
reflektiva och följ alla särskilda anvisningar från tillverkaren;   

 Ta omedelbart bort allt konstruktionsmaterial från glaset, d.v.s. betong, brandisolering, färger, 
etiketter och tejp;     

 Skydda glasytan från spray eller avrinningar från syror och rengöringsmedel som används för att 
rengöra metallkarmen, tegelsten eller murverk, samt stänk från svetsningsprocesser; 

 Förvara alla rengöringsmedel och andra material så att de inte kommer i kontakt med kanterna på 
det laminerade eller isolerande glaset; 

 Undvik att rengöra glaset under direkt solljus, specifikt tonat eller belagt glas; 
 Använd inte högtryckstvätt för rengöring av glasningskonstruktioner! 
 Rengör ofta då och när smuts och rester uppenbarar sig både på glasets externa och interna ytor;  
 Börja rengöringen på byggnadens övre del och arbeta nedåt;  

 
Vänligen sök expertråd för borttagning av förorenande avlagringar. 
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 Börja med att rengöra ett mindre område först och bedöm det för att se ifall rengöringsproceduren 
har orsakat någon skada; 

 Börja med att ordentligt blöta glasytan med rent vatten och en såplösning för att lösa upp lösa spillror 
och smuts; 

 Använd inte aggressiva eller slipande rengöringsmedel och rengöringsmaterial (metallskrapor, 
rakblad och andra föremål som kan repa glaset); 

 Glasning ska aldrig rengöras med starka alkalina tvättlösningar eller syror, specifikt fluorvätesyra 
eller andra rengöringsmedel som innehåller fluorid. Dessa lösningar kan förstöra både beläggningen 
och glasytan och därmed leda till irreparabel skada; 

 Använd inte oljeprodukter, d.v.s. bensin, diesel eller tändvätska;  
 Se till att alla rengöringsvätskor torkas bort ifrån packningar, tätningarnas och karmens omgivning; 
 Kontrollera och underhåll regelbundet byggnaden och vidta korrigeringsmetoder vid behov eller som 

rekommenderats av tillverkaren.   

 
7. RÅD OCH REPARATIONER  

Det är väldigt viktigt att reparationen eller återmonteringen utförs av samma företag som levererade 
konstruktionerna. Endast i detta fall gäller den tillverkningsbaserade garantin. 
 

Specialiserade företag ska endast engageras för särskilda saker enligt deras specialisering. Detta kan särskilt 
tillämpas för möbler. Såvitt det är en del av de garanterade tjänsterna så ska dessa arbeten anförtros till 
bolaget som har levererat och monterat produkterna. Detta bolag vore det mest kompetenta eftersom det har 
en lämplig problemlösningsplan, en detaljerad plan för respektive projekt och de nödvändiga reservdelarna i 
lager.  
 

Som en särskild tjänst kan också ett tjänst- och underhållsavtal erbjudas. Genom detta avtal kan kunden 
förses med alla nödvändiga tjänster och reparationsarbeten. Tjänsteföretaget åtar sig konstruktionernas 
underhåll med ytterst noggrann försiktighet gentemot materialen och en korrekt procedur för alla funktioner så 
att kunden själv inte måste åta sig att förebygga eventuella brister.  
 

Under underhålls- och regleringsarbetet måste tillträde till arbetsplatsen endast beviljas för 
tjänstespecialisterna. Andra människor nekas tillträde.   
 

Alla verktyg som ska användas måste tillhandahållas. Underhållspersonalen som är runt glasytorna och 
silikonfogarna måste använda skor med rena gummisulor.  
 

Under underhållet måste försiktighet iakttas för fysikens lagar som agerar mellan designelementen. Särskilt 
på platser där glas, aluminium, silikon, o.s.v. ansluter med varandra. 
 

När omgivningen består av lera eller andra hindrande förhållanden som inte ens helt kan fullständigt elimineras 
med förebyggande åtgärder, så måste konstruktionernas leveransföretag kontaktas.  

 
8. RIKTLINJER FÖR KLAGOMÅL 
Produkternas leverans 

Vanliga kapellbilar är inte utrustade med mekanism för att lasta av en last, således måste kunden avlasta det 
med deras egen utrustning (t.ex. gaffeltruck, kran). Ifall kunden inte har någon möjlighet att göra det måste de 
meddela leverantören i god tid för att finna en lösning.   
 

 
 
Det är inte chaufförens uppgift att hjälpa till att lasta av lasten.   

 
Ansvar för aluminiumglasade konstruktioner som levereras av UPB övergår omedelbart till kunden efter att 
produktenheterna har lastats av från lastbilen.   

 
Fel och skador 

Kunden måste närvara vid leveranstillfället eftersom kunden är ansvarig för att kontrollera produktenheterna 
som levererats för förekomsten av fel och brister, samt att kontrollera att typen och antalet produktenheter som 
levererats stämmer med typen och antalet som står på fraktsedeln. Om kunden inte kan närvara vid 
leveranstillfället ska varorna lastas av på kundens egen risk och anses ha levererats fria från fel och brister.   
 

Om det finns några tecken på skador under transporten måste kunden omedelbart anteckna detta 
på fraktsedeln. Kunden måste mejla eller faxa denna anteckning senast inom 3 dagar från varornas 
mottagande. Skador under transporten anses befintliga ifall förpackningen där produktenheterna packas är 
trasig eller skadad vid ankomsten till byggplatsen.   
 

Andra skador/fel/brister måste rapporteras inom en vecka ifrån varuleveransen. Produktenheterna med 
omedelbart synliga skador/fel/brister ska inte monteras/skrotas utan fönstertillverkarens 
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förhandsgodkännande. Ifall sådana varor monteras/skrotas kan kundens rätt att lämna in ett klagomål 
upphävas.   
 

Ta en bild på alla skadade enheter medan de fortfarande är på deras transportpallar. Dessa bilder ska sedan 
skickas in tillsammans med klagomålet.   
 

I fall då en skada eller brist på isolerande glas fastställs ska bildbevis tas och UPB ska informeras i skrift om 
detta. I fall med klagomål om ett sprucket glas är det en skyldighet och förutsättning för att klagomålet ska 
accepteras att 3 bilder på det skadade glaset bifogas till klagomålet från följande vinklar:  
 

1. bild – innan glaset tas ut ur konstruktionen 
 2.    bild – från platsen där sprickan börjar, vid behov kan skyddet, täckprofiler,     

                           glasade lister, o.s.v. tas av.  
             3.    bild – sidobild på den isolerade glasenheten efter att det tagits ut ur    
                            konstruktionen, med den skadade platsen.   

 
Förvaring 

Omedelbart efter leveransen måste alla produktenheter skyddas på lämpligt sätt mot fukt (regn och snö), direkt 
solljus, nedsmutsning och andra liknande oönskade påverkningar. På byggplatsen är det bästa sättet att 
skydda produktenheterna att försvara dem inomhus på en plan yta. Vid förvaringsbehov av produktenheterna 
utomhus så måste de förvaras på en plan yta. Lastpallens topp och sidor måste också täckas med vattentäta 
presenningar som är tillräckligt säkra mot blåsiga förhållanden, och det måste vara möjligt för luft att cirkulera 
under lastpallen. Förpackningen som används på fabriken är endast avsedd till att skydda produktenheterna 
mot damm och smuts mellan fabriken och byggplatsen. Produktskador som hänförs till okorrekt förvaring täcks 
inte av produktgarantin.  
 

Korrekt montering 

Fönster och dörrar måste monteras i enlighet med anvisningarna som står angivna i 
monteringsbruksanvisningen. Fönstermontören är ansvarig för en korrekt montering. Skada som hänförs till 
inkorrekt montering täcks därför inte av produktgarantin.  
 

Klagomål 

Vänligen vänd klagomål  
 via post: SIA Aile Grupa, Pulvera iela 28, Liepāja, Litauen, LV-3405 eller  
 via telefon: +371 63489301 or  
 mejla dem till info@ailegrupa.lv  

 

Vid kontakt med företaget för att lämna in ett klagomål, var god och ha följande information redo:  
 namnet, telefonnumret och e-postadressen till din kontaktperson, samt byggplatsens adress; 
 positionsnumret som står på orderbekräftelsen;   
 en tydlig beskrivning av klagomålet; 
 lägg till fotografier när det är möjligt för att visa problemet. 

 

I de fall då det finns tvivel om ifall ett klagomål är rättfärdigat så kommer frågan avgöras av en servicetekniker 
från UPB vid en inspektion. Ifall klagomålet inte är rättfärdigat kommer den klagande parten faktureras för tiden 

som inspektionen tog.   
 
9.  GARANTI 
 

9.1 Denna garanti tillhandahålls av UPB. Garantin är giltig om produktens montering och underhåll endast 
utförs av en erfaren specialist eller företaget (medlem av det berörda fönsterförbundet) och monteringsvillkoren 
i denna anvisning har uppfyllts.   
 

9.2 Kunden kan inte klaga om brister i produkten ifall han inte meddelar UPB om bristerna inom den angivna 
tiden och i ordningen som anges härefter.  
 

       9.2.1 Angående synliga fel för vilka UPB ansvarar så ska dessa omedelbart anges i ett klagomål, men 
senast inom en vecka efter den utförda leveransen och innan Varorna satts ihop. Köparen ska meddela 
Säljaren om detta i skrift tillsammans med ett fotografi. Ifall det finns synliga brister då Varorna mottogs så ska 
Köparen lämna in ett klagomål i skrift tillsammans med bilder på bristerna. Fotografiet måste tas innan delarna 
lastas av, men klagomålet måste uppges i transportföretaget för lastens CMR/konossement. 
 

       9.2.2 Angående kvaliteten och gömda brister så ska Köparen meddela detta omedelbart med ett fotografi, 
men senast inom en vecka från bristens upptäckt.  
 

9.3. Om en anmälan görs i enlighet med punkt 9.2. ger garantin dig rättigheterna i förhållande till UPB enligt 
vad som anges i punkt 9.4. Tillverkningsdatumet framgår som ett märke på produkten. Vid behov är det ditt 
ansvar att dokumentera leveranstiden.  

mailto:info@ailegrupa.lv
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9.4 Så länge det finns en dokumenterad anmälan om det synliga felet, tillverkarens fel och/eller materialfelet 
inom tidsramen som anges i punkt 9.2., är UPB skyldig att korrigera felet eller, vid behov, leverera en ny 
produkt utan ersättning. UPB täcker inte kostnader som förknippas med borttagande av den gamla (bristfälliga) 
produkten och monteringen av den nya produkten. På liknande sätt kommer inga följande arbetskostnader 
som förknippas med att ändra produkten täckas av garantin.  
 

9.5 Ifall produkten inte längre produceras vid tidpunkten då felet anmäls är UPB berättigade att leverera en 
annan motsvarande produkt istället vid behov. Om tillverkarens fel och/eller materialfelet kan återställas på ett 
ansvarsfullt sätt genom en reparation och/eller partiell förändring så kan UPB välja denna lösning istället. 
Reparationen och/eller den partiella förändringen för detta kommer att utföras utan ersättning.  
 

9.6 Denna garanti tillämpas inte ifall det fastställda, synliga tillverkarfelet och eller materialfelet härrör från 
felaktig förvaring, hantering, montering, dåligt eller otillräckligt underhåll eller felaktig användning.  
 

9.7 Leveransen av nya produkter för de bristande produkterna eller korrigeringen, korrigeringsarbete av 
bristfälliga produkter ska utföras på produktens leveransadress som godkänts inom det bekräftade 
priserbjudandet och/eller separat leveransavtal, ifall parterna inte kommit överens om annat i skrift.  
 

9.8 UPB garanterar under en period på 3 år beräknat från tillverkningsdatumet som stämplats på dörren att de 
flerfaldiga glasade fönsterrutorna som monterats i dörrar och/eller fönster kommer förbli fria från damm och 
kondens på rutans interna ytor. 
 

9.9 Garantin fastställs av ifall:  
 Rutan i fönsterbågen är försedd med en tillverkningstidpunkt (månad och år);  
 Rutan inte har modifierats ytterligare efter leveransen, till exempel av slipning, sandblästring, etsning, 

målning, limning eller annan ytbehandling;  
 Rutan har skyddats korrekt under förvaringstiden;   
 Rutan har tvättats korrekt och skyddats under byggperioden; 
 Den syntetiska aluminiumbelagda ytan är ren och bevaras regelbundet (ska bevisas med en räkning 

som utfärdats av ett särskilt rengöringsföretag);  
 Det nödvändiga pågående underhållet har utförts (ska bevisas med Underhållsrapporten för 

aluminiumglasade konstruktioner, Bilaga 1); 
 Rutan har inte skadats av andra händelser, till exempel en chock, sprängning, rörelse i angränsade 

bygge, o.s.v.;  
 Det finns ingen skada som orsakats av frost, övergripande termiska effekter eller kemiska attacker 

på glaset; 
 Denna garanti är giltig ifall de allmänna monteringsanvisningarna har iakttagits; 
 Denna garanti är giltig ifall monteringen/arna var på ett lämpligt vågrätt sätt medan de monterades 

och inte är deformerade.   
 

9.10 Garantin för isolerande glasenheter som har varit “fastsittande” och/eller “inbyggda” beståndsdelar, 
såsom blyljus, alarmsystem, persienner, o.s.v. kommer att tillämpas och försäkras i den mån UPB 
tillhandahåller dem från den lämpliga produkttillverkaren av dessa varor. Ifall den lämpliga produktstillverkaren 
under garantiperioden blir oförmögen att betala eller går i konkurs åtar sig UPB inte deras skyldigheter och är 
inte ansvariga de mekaniska felen o.s.v.   
 
9.11 En 1-årig garanti gäller för alla elektriska tillbehör. 
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UNDERHÅLLSRAPPORT för aluminiumglasade konstruktioner                                                                                                                                                   Bilaga 1 

 

 

Underhållet utfördes av:    ______________________________                                            Datum: __________________ 
                                                             Namnteckning 
 

Regelbundet underhåll av de glasade konstruktionerna krävs två gånger per år!             Underhållsrapporten måste skickas till e-posten: info@ailegrupa.lv 

 
Kund 

 
..................................................................................... 

 
Projektnamn 

 
................................................................................................................. 

 
Avtalsnummer 

 
.................................................................................... 

 
Projektadress 

 
................................................................................................................. 
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GLASYTOR 
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PACKNIGNAR 

 
BESLAG 

 
Rengöring med 

tygtrasa 
  

 

 
Våt rengöring 

Kontrollera 
förekomsten av 

sprickor 
på fogarna 

Rengöring av 
 fogarna  

(neutralt pH) 

Rengöring och 
kontrollera 

förekomsten av 
sprickor 

Justera och 
kontrollera 

förekomsten av 
sprickor 

 
Smörj beslagen 

Granska om mjuk 
rörelse kan utföras 

utan hinder 

 
Underhållet 
har 
fullbordats, 
kommentarer 
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