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PERUSMALLISET SÄLEKAIHTIMET

Perusmallisen kaihtimen säleiden kääntö tapahtuu sisäpuitteen pinnassa 
olevasta säätövaijerista. Säätövaijerin nuppia [1] pyörittämällä kaihtimen 
säleitä saa käännettyä haluttuun asentoon. 

Vaijerin ääriasennoissa on syytä olla varovainen, sillä ylikääntö voi rikkoa 
säätömekanismin. 

Kaihdin nostetaan ja lasketaan sisäpuitteen pinnassa olevasta narusta 
[2]. Kun kaihdin on sopivassa korkeudessa, naru kierretään lukitusnupin 
[3] ympärille, jolloin naru kiilautuu lukitusnupin uraan ja kaihdin pysyy 
paikoillaan. Nosta kaihdinta vain säleiden ollessa aukiasennossa. Kiinnia-
sennossa nostaminen kuluttaa nostonaruja.

Lapsiturvallisuuden vuoksi naru täytyy kiertää nupin ympärille kokonaan. 
Naru ei saa muodostaa silmukkaa, joka voisi olla vaaraksi pikkulapsille. 
Suosittelemme pitämään kaihtimet alaslaskettuina, jolloin kaihdinten 
vetonarut eivät jää roikkumaan ikkunan ulkopuolelle ja muodosta turvalli-
suusriskiä erityisesti pienille lapsille.

Kun kaihdin halutaan laskea, naru vapautetaan lukitusnupin ympäriltä 
ja lasketaan kaihdin hitaasti alas; kaihdinta ei saa päästää putoamaan 
vapaasti.

• Ikkunan puolivälissä oleva kaihdin lisää lasin rikkoontumis-
riskiä lämpötilaeron vuoksi. 
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Kaihtimen puhdistukseen voi käyttää esimerkiksi imuria harjasuulakkeella 
tai pölyhuiskaa. Kaihtimen ja narujen pesuun käytetään lievästi emäksisiä 
yleispuhdistusaineita. 

VAARA! 

On ehdottomasti varmistettava, etteivät kaihtimen langat roiku 
pienten lasten ulottuvilla kaihtimien ollessa ylhäällä. Narut on 
pidettävä pienten lasten ulottumattomissa, jotta he eivät kuristu tai 
jää kiinni niihin. 
• Älä sijoita sänkyjä, kehtoja tai huonekaluja narullisten sälekaih-

dinten lähettyville.
• Älä liitä naruja yhteen. Varmista etteivät narut kierry toisiinsa ja 

muodosta silmukkaa.
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