Bruksanvisning Drift & Skötsel
FABER Balkonginglasning

Välkommen till ditt nya uteliv!

Grattis till ditt nya
förlängda balkongliv!
Du kommer att tillbringa många
härliga stunder på din inglasade
balkong, från tidig vår till sen höst.
FABER vikglassystem är enkelt att
använda och sköta. Du kan välja att
öppna enstaka glas för vädring eller
hela systemet.
Här följer några grundläggande anvisningar för hur du smidigt öppnar och
stänger glasluckorna samt skötselråd.
Så här fungerar FABER vikglassystem
Öppna och stäng en lucka för vädring
Fäst glasstaven i valfri luckas övre öppningskrok och dra nedåt, samtidigt som du med
fingret lyfter i kroken i bågens nederkant.
Dra i detta läge glaset inåt mot dig och
bågen stannar i ett vädringsläge.
Vid stängning trycks vädringsarmen lätt åt
sidan och luckan trycks igen kraftfullt och
bestämt, så att öppningsbeslagen låses fast.
Öppna och stäng en lucka vid
putsning (helt öppen)
Gör likadant som för öppning vid vädring.
Därefter lösgörs vädringsarmen genom att
föra den åt sidan, och lyfta den något. Då
fjädrar vädringsarmen tillbaka under bågen
och glasluckan har öppnats på vid gavel.
OBS – vid stängning behöver du inte
fälla tillbaka vädringsarmen manuellt
i profilrälsen, det sker automatiskt.

Öppna en lucka

Vädringsarm

Stänga en lucka
Håll ena handen mot glasluckans underkant,
så att vädringsarmen inte kommer i kläm vid
stängningen, håll den andra handen på glaset.
Stäng luckan kraftfullt och bestämt, så att
öppningsbeslagen låses fast. Vädringsarmen
ska inte återställas manuellt, utan återgår
automatiskt till sitt ursprungsläge.
Öppna och stänga alla luckor
Öppna första glasluckan helt. Skjut intill nästa
glas och öppna även det. Gör likadant med
de följande glasen, ett i taget.

Stänga en lucka

För att stänga systemet börjar du med att
stänga det sista glaset och skjuta det åt sidan
till sitt ursprungsläge. Gör likadant med de
följande glasen.
OBS! Glasen kan bara skjutas åt
sidan i stängt läge.

Öppna alla luckor

Skötselråd
FABER Balkonginglasning

Skötselråd
Vid rengöring av glasen rekommenderar vi fönsterputsmedel eller handdiskmedel och vatten. Aluminiumprofilerna ska tvättas på samma sätt.
FABER vikglassystem har horisontella gummilister som ev. behöver
smörjas vår och höst. Smörj alltid med ett siliconskikt (typ Biltemas
listskydds-silicon) på glidytorna som vetter mot luckan.

Använd aldrig mineralbaserade smörjmedel (vanlig olja eller 5.56) det förstör listen.
Som ett vindskydd
FABER vikglassystem ska betraktas som ett vindskydd med glas. Det gör att du kan
njuta av din balkong redan tidigt på våren och långt in på hösten. Systemet skärmar
också av ljud från omgivningarna, till exempel trafik.
En balkonginglasning kan inte jämställas med ett uterum. Därför bör du
inte inreda balkongen med permanent golv, matta eller möbler som kan skadas vid
vattenintrång.

OBS! Regnvatten i kontakt med färsk betong eller cementfog blir starkt alkaliskt.
Vatten som rinner eller stänker på glaset bör snarast avlägsnas för att skador
inte skall uppstå på glaset. Detta gäller även på ingående aluminiumprofiler.
Glas som skadats på detta sätt är inte påverkbart av
glasleverantör och är därför inte reklamationsbart.
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