Brukaranvisning för PROMA balkonginglasning
Helglasdörrar på delvis inglasad balkong
1. Öppna glasdörrarna

Bilderna visar en tidigare version med snöre i
övre beslaget i stället för aktuell plaststång.
Bilderna visar även vikglasluckor uppe på ett
balkongräcke. Principen är dock lika för dörrar.
När du ska öppna glasdörrarna så börjar du med
den dörr som har en plaststång överst. Detta är en
barnsäkring så att dörren bara kan öppnas genom
att använda båda händerna.
Dra försiktigt i plaststången så att den yttre
plastdetaljen frigörs från låset där uppe. Bild 1.
Samtidigt vrider du på vridhandtaget så att även
det nedre låset frigörs.
Dra dörren emot dig och öppna den i 90 grader.
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När du ska öppna nästa glasdörr så tar du tag i
handtaget på nästa dörr.
Dra glaset en decimeter och skjut det sedan med
handen mot glaskanten på ungefär halva
glashöjden enligt Bild 2. Detta för att slippa
onödiga fingeravtryck på glasen.
Vid smala glas kan det uppstå en sk. ”byrålådseffekt”, vilket innebär att glasen vill tippa i sidled.
Flytta då ner handen lite lägre för att undvika
detta.
Skjut glasdörren distinkt mot den första dörren,
tills det tar stopp. Dörren har nu kopplat sig till
gångjärnslåset i ovankant och kan öppnas.
Håll handflatan mot glaskanten med lite tryck tills
dörren har öppnats en bit. Detta för att dörren
hela tiden ska vara i rätt position i gångjärnslåset.
Det är viktigt att dörren förs med en viss kraft mot
den första dörren, då den annars kan fastna för
tidigt i fel läge. Om dörren då öppnas innan den
”gått i botten” är det risk att gångjärns-beslaget
bryts sönder.
Fortsätt sedan med de följande dörrarna på
samma sätt som dörr nr 2.
När du har öppnat önskat antal dörrar så fäster du
”låssnodden” i handtagets utsida på den sista
dörren och drar åt, så att glasen inte står och
skramlar.
OBS! Om detta inte sker kan dörren självstängas
med utlåsning som följd.

2. Ventilationsläge
Ventilationsläget är en möjlighet till extra luftcirkulation när balkongen är stängd. Det ska användas
de gånger när temperturvariationerna medför att det blir kondens på insidan av glasen. Det kan även
användas för ökad luftgenomströmning när det blir väldigt varmt på balkongen. Ventilationsläget ska
bara användas vid dessa tillfällen och inte som en standarduppställning. Observera att
barnsäkringsfunktionen inte är i bruk i detta läge och balkonginglasningen ska således anses som
öppen i ventilationsläget.

Ventilationsläget erhålls genom att öppna
första dörren på det sätt som anges under
punkt 1 ovan, men i stället för att öppna
dörren helt så släpper du vridhandtaget så
snart det yttre plastbeslaget frigjorts från
låset. När du fortsätter att öppna så
”snäpper” det nedre plastbeslaget
automatiskt fast i ventilationsläget.
För att frigöra ventilationsläget så måste du
vrida på handtaget igen och antingen öppna
dörren helt eller stänga den.
Eftersom dörren bara är låst i nederkant i
ventilationsläget, så är inte
barnsäkerhetslåset i funktion. Detta kräver
tillsyn av barnen på samma sätt som vid en
öppen balkonginglasning.
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VIKTIGA MOMENT
Stäng balkonginglasningen innan du reser bort.
Lås alltid de öppna glasen med ”låssnodden” och dra till.
Använd ventilationsläget bara för att få bort kondens.
Se till barnen om balkonginglasningen är helt eller delvis öppen.
Håll alltid balkonginglasningen stängd om det blåser mycket.

VIKTIGE MOMENTER
Lukk balkong-innglassingen før du reiser bort i flere dager.

