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Skötsel och Bruksanvisning
Pannordic Fönster
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Nöjd länge
tack vare rätt skötsel

Grattis till erat val av Skaala kvalitetsprodukter.
Vänligen läs noggrant igenom denna skötselanvisning innan du börjar montera och
använda fönstret, och följ hänvisningarna gällande underhåll. Spara dessa anvisningar.
Skaala produkter är enkla att använda, men vi rekommenderar ändå att följande
hänvisningar uppmärksammas noggrant!

Vi tackar för att Ni valde Skaala och önskar er mycket nöje med er nya produkt.
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Felaktig användning

Handhavande
För att bevara produktens funktionalitet och för er säkerhets skull måste Ni
absolut följa nedanstående instruktioner.

Bågen få inte belastas
med extra vikt.

OBS! En båge som slår
igen kan leda till skador.
Lägg inte fingret mellan
karm och båge når Ni
stänger fönstret

Föremål få inte
placeras mellan
bågen och karmen.

4

| Skaala Fönster och Dörrar

Slå inte bågen
mot väggen.

Låt inte fönstret stå i
svängläge i stark vind

När små barn har tillgång
till fönstret, måste bågen
vara säkrat mot öppning,
t.ex. användning av
barnsäkert handtag.

Bruksanvisning för utåtgående HPN fönster

Bruksanvisning
för inåtgående Pannordic fönster

Följande anvisningar gäller för fönstertyp PAN105 samt PAN114.

Stängt läge

Öppet läge
Fönsterhandtaget vrids 90°
.

för fönster utrustad med fönsterbroms:
För att öppna fönstret följ anvisningen som ovan beskriven. Du kan
hålla fönstret öppet i alla lägen genom att vrida handtaget på ett
öppet fönster tillbaka i utgångsläge.
OBS. Försök aldrig att stänga fönstret då handtaget står neråt.

Att öppna kopplingsbeslaget:

Ta i kopplingshaken		

Lyft kopplingshaken uppåt.

Skötsel- och bruksanvisningar

|

5

Skötsel och underhåll av Skaala fönster och fönsterdörrar

Skötsel och underhåll
av Skaala fönster och fönsterdörrar
Skötsel och rengöring
Regelbunden rengöring är en grundförutsättning för att livslängd och funktionsduglighet skall uppnås. Både in- och utsidan av fönster och fönsterdörrar skall rengöras (även
falsen vid öppningsbara fönster eller dörrar).
Vi rekommendera att säkerställa att allt smuts och damm har tvättats bort från fönstrets
trä och aluminiumytorna samt glaset. Använd rengöringsmedel som är avstämt mot
motsvarande material och ytor. Fråga i tveksamma fall från tillverkaren av rengörningsmedlet.
Rengöring av glas
Undvik att vidröra glasytan med fingrar eller smutsiga hanskar
Vi rekommenderar att använda flyttande fönsterputsmedel, svåra fläckar kan tas bort
med industrisprit. Använd aldrig vassa metallföremål vid rengöringen.

Kontroll av utvändiga aluminiumytor
Om fönster är utvändigt beklädda med aluminium behövs det inget särskilt underhåll.
Aluminiumytorna skall rengöras med ett ph-neutralt tvättmedel som är lämpligt för
aluminium. I tveksamma fall fråga från tillverkaren av tvättmedel om det är lämpligt för
aluminium. Säkerställ att allt smuts tvättas bort från aluminiumytan.
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Skötsel och underhåll av beslagen

Skötsel och underhåll
av beslagen

För alla Skaala Fönster gäller att beslagens funktion och tillstånd skall kontrolleras
en gång om året enligt följande:
•
•
•
•

Rörelsefunktion
Beslagens fastsättning
Slitage av beslagen
Skador på beslagen

Rörelsefunktion:
Beslagens rörelsefunktion kan kontrolleras med fönsterhandtaget. Öppningsmoment
kan förbättras genom smörjning.

Beslagens fastsättning
Fönstrets säkerhet och funktion är beroende av att beslagen är rätt monterade. Om
skruvar har lossnat eller skruvkallar gått av, skall dessa omgående dras åt eller bytas.

Slitage av beslagen
Förslitning av beslagen undviks genom att smörja eller olja säkerhets och funktionsrelevanta komponenter. Följ anvisningen på följande sidor.

Skador på beslagen
Skadade beslagsdelar ska bytas ut.

Skötsel- och bruksanvisningar
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Persienner Fönsterhandtag HOPPE

Persienner
Mellanrumspersienner
Öppna kopplingsbeslaget av fönstret som tidigare beskrivits, för att komma
åt persiennerna.
Rengöring av persienner
Det bästa sättet är torrengöring med hjälp av en dammvippa eller en
dammsugare med mjukt borst munstycke. Stäng persiennen och tryck
med ena handen mot glaset. Rengör sedan ytan med mjuka rörelser. Vrid
sedan lamellerna åt andra hållet och upprepa rengöringen. Annat sätt är
att använda speciella s.k. persiennborstar vilket ger ett bättre resultat men
kräver mera tid.

Fönsterhandtag
Hoppe KISI K14 / K26
Tillverkning av denna produkt har skett enligt typgodkännande.
Typgodkännande nummer 0252/07.
För monteringen och användningen se bild.
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Kondens

Kondens
Kondens på fönstrets insida
Kondens uppkommer då varm och fuktig luft kyls ned vid en kall glasyta i form av
imma på glaset. Det finns i ett nybyggt hus under en lång tid s.k. byggfukt som uppstå
från kvarvarande fukt från inbyggda byggmaterial. Byggfukten försvinner med tiden.

Risk för kondens
• icke fungerande ventilation
• djupa fönsternischer och fönsterbänkar
• täta gardinarrangemang som hindra värmen från
radiatorerna att strömma upp och värma glasytan
Höjd rumstemperatur minskar kondensrisken
Väl rengjorda glasytor minskar också risken för att kondens fastnar på glasytan.

Kondens på fönstrets utsida
Speciellt i årstiderna med stor luftfuktighet förekommer kondens på ytterglaset
yttersta ytan. Kondensen beror bl.a. på byggnadens arkitektur (t.ex. takkonstruktion),
väderstreck och även växtligheten i närheten av byggnaden. Kondensen beror också
på låga temperaturer inomhus och på fönstrets goda isoleringsförmåga. Låga värmeutstrålningen genom fönstret räcker inte till att hålla fönstrets yttersta yta torr. Normalt
bildas kondens på ytterglasets yttersta yta under natten och vid morgonskymningen.
Kondensen är ingen fara för fönstret och är inget fel på fönstret.
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Garanti

Garanti
Under förutsättning att anvisningar om lagring, skötsel och underhåll följs lämnar
Skaala Fönster och Dörrar AB garanti i enlighet med ABM 92, § 17 enligt följande

”Om inte annat föreskrivs i övriga avtalshandlingar ansvarar säljaren för fel i varan som
framträder inom två år från varans avlämnande. Har varan levererats till ett projekt för
vilket slutbesiktning ska ske, räknas angiven tid från den dag projektet blivit godkänt.
Säljaren är inte ansvarig enligt första stycket om han gör sannolikt att felet beror på en
olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller bristfällig lagring, hantering eller
montering av varan eller på annat förhållande som kan hänföras till köparen“
Dessutom lämnar Skaala Fönster och Dörrar AB 10 års garanti i Sverige under förutsättning att anvisningar om lagring, skötsel och underhåll följs:
• på täthet av isolerglas
• på fönstrets inkl. beslagens funktion
• på fönstrets konstruktion

Miljö
Skaala är ISO 14001 certifierad.
Reklamation
Brister i leveransens omfattning måste anmälas till Skaala Fönster och Dörrar AB
inom en vecka efter mottagandet och innan fönstren monteras i byggnaden.
Transportskador skall dessutom anges på fraktsedeln i samband med kvitteringen.
Anmälan göras till tranportören.
Brist eller skador enligt ovan kan inte åberopas om angiven tidram ej uppfylls.
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Garanti

Brister som konstateras senare efter mottagning ska anmälas till Skaala Fönster och
Dörrar AB enligt följande:
Ange alltid numret från klistermärken på fönstret då bristen konstaterades. Klistermärken sitter på nedre karmen och på dörrbladets gångjärnsida, vid fasta fönster sitter
den på glasen. Spara klistermärken.

Var snäll och beskriv felet:
• Hur märks felet?
• Var ligger felet?
• Hur påverkar felet produktens funktion?

Ordernummer

Pos.

Kvittering

Skötsel- och bruksanvisningar

|

11

www.skaala.se
RC TRYCK, Piteå. 201105

Adresser
I Sverige 		
Stockholm
Skaala Fönster och Dörrar AB
Norrbyvägen 2, 168 69 Bromma
Tel. 020 10 00 25
info@skaala.com

I Finland
Huvudkontor
Skaala Ikkunat ja Ovet Oy
Yrittäjäntie 12, 63275 Ylihärmä
Tel. +358 (0) 10 8354 700
info@skaala.com

Webbsida:
www.skaala.se

Exportfabrik
Skaala Ikkunat ja Ovet Oy / Vienti
Kuoppalantie 12, 63200 Alahärmä
Tel. +358 (0) 10 8354 700

