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Pienten lasten turvallisuuden vuoksi lisäämme jokaiseen tuottee-
seen lapsiturvalaitteen. Lapset voivat kuristua jos tätä laitetta ei 
ole asennettu.  Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä asennuk-
sessa. Käytä aina tätä laitetta pitääksesi narut tai ketjut pois lasten 
ulottuvilta.

För småbarns säkerhet sätter vi till varje produkt en barnsäkerhets del. 
Barnen kan strypas om denna del inte har monterats.  Läs instruktioner-
na noga och följ dem vid monteringen. Använd alltid denna del för att 
hålla snören och kedjorna så att barnen inte når dem.

Euroopan unionin neuvoston varoitus / Europeiska unionen varnar:
• “Pieniä lapsia on kuristunut vetonarujen, ketjujen ja nauho-

jen silmukoihin sekä tuotteen toimintaa ohjaaviin naruihin” 
”Små barn har strypts i slingor av dragsnören, kedjor och band som 
reglerar produkten”.

• “Narut on pidettävä pienten lapsien ulottumattomissa, jotta he 
eivät kuristu tai jää kiinni niihin. Narut voivat kiertyä lapsen 
kaulan ympärille”  ”Snören bör hållas utom räckvidd för små barn 
så de inte stryps eller fastnar i dem. Snören kan hamna runt nacken 
på barnen”.

• “Älä sijoita sänkyjä, kehtoja tai huonekaluja narullisten ikku-
naverhojen ja –kaihdinten lähettyville”  ”Placera inte  sängar, 
krubbor eller möbler i närheten av fönstergardiner med snören”.

• “Älä liitä naruja yhteen. Varmista etteivät narut kierry toisiin-
sa ja muodosta silmukkaa”  ”Knyt inte ihop snören. Se till att 
snören inte snurrar ihop och bildar en ögla”.

1. Turvalaite kaihtimen naruun (kuva 1, 2, 3 ja 6) / Barnsäkerhets del för 
rullgardinens snöre (bild 1, 2, 3 och 6)

• Lapsiturvalaite tulee asentaa vähintään 150 cm korkeudelle lat-
tiatasosta, jolla estetään lapsia ulottumasta kaihtimen naruun tai 
ketjuun ja irrottamasta sitä. Barnsäkerhetsdelen skall monteras på minst 
150 cm höjd från golvet att barnet inte når rullgardinens snöre eller kedja 
och kan lösgöra dem. 

• Soveltuvuus / Tillämpning: Narulla käytettävät sisällä olevat tuotteet 
(horisontaaliset kaihtimet, laskos- tai vekkikaihtimet). Produkter för 
innebruk som justeras med snören (horisontella gardiner, veckgardiner).

Kuva / Bild 1

Kuva / Bild 4 Kuva / Bild 5 Kuva / Bild 6

Kuva / Bild 2 Kuva / Bild 3

Varoitus / Varning

2. Turvalaite kaihtimen ketjuun (kuva 4 ja 5) / Barnsäkerhets del till rullgardinens  
kedja (bild 4 och 5)

• Lapsiturvalaite tulee asentaa vähintään 150 cm korkeudelle lattiatasosta. Lap-
siturvalaite tulee asentaa (=kiinnittää karmiin tai seinään) ketjulenkin päähän 
niin että ketju on kireällä koko ajan. Barnsäkerhetsdelen skall monteras på minst 150 
cm höjd från golvet. Barnsäkerhetsdelen skall monteras där kedje-länken slutar (=fäst i 
karmen eller väggen) så att kedjan är spänd hela tiden

• Soveltuvuus / Tillämpning: Ketjulla käytettävät sisällä olevat tuotteet (rullakaih-
timet, horisontaaliset kaihtimet – Isotra tyyppi, pystykaihtimet). Produkter för 
innebruk (rullgardiner, horisontella gardiner – typ Isotra, vertikala gardiner).
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• vakiokorkeus 170 cm, korkeus aina kotelon yläreunasta 
alalistan pohjaan

• leveydet: 70, 100, 120, 140, 160 ja 180 cm
• pikalukko oikealla
• metalliset ylä- ja alalistat maalattua terästä
• kotelot ja narut sävy-sävyyn
• voidaan kiinnittää seinään tai kattoon pakkauksessa ole-

villa kannakkeilla
• 100% polyesteriä, pesu 30 °C
• pinta-asennus, ei ikkunan väliin!
• ei voi kaventaa kotikonstein
• alussa kaihdinta kannattaa vetää ylös-alas useita kertoja, 

jonka jälkeen se laskeutuu alas saakka.

Polyesterivekkikaihtimet

• Kaihtimia saa sekä valkoisena että mustana.
• Kaihtimien materiaali – 100% polyesteri – on erittäin help-

pohoitoista ja kestävää.
• Kaihtimet on erittäin helppo asentaa ja kaihtimen mukana 

on kaikki tarvikkeet niin seinä- kuin kattoasennukseenkin.
• Kaihtimissa on lapsiturvalaite, joka estää narun kiertymi-

sen lapsen kaulaan.
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Polyesterivekkikaihtimen
asennusohje

Pakkauksen sisältö (kuva 1)

Seinäasennus
• ensin kiinnitetään L- mallinen kulmakappale seinään  

(kuva 2a)
• kulmakappaleeseen kiinnitetään pikakiinnitys -klipsi 

pyöräyttämällä (ei tarvita ruuvia)
• kaihdin ”naksautetaan” painamalla klipsiin kiinni (kuva 3 )

Kattoasennus
• pikakiinnitys -klipsi voidaan kiinnittää ruuvilla suoraan 

kattoon (kuva 2 b)
• kaihdin ”naksautetaan” painamalla klipsiin kiinni (kuva 3 )
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• vakiokorkeus 140 cm, korkeus aina kotelon yläreunasta 
alalistan pohjaan

• leveydet: 60, 80, 90, 100, 120, 140, 160 ja 180 cm
• 100 % polyesteristä valmistettu kaihdin, joka muistuttaa 

paperivekkikaihdinta, mutta omaa materiaalinsa puolesta 
aivan toisenlaiset ominaisuudet

• kaihtimet ovat kaksitoimiset. Niitä voi laskea ja nostaa 
perinteisen kaihtimen tapaan tai laskea kaihdinta yläosas-
taan alaosan jäädessä paikoilleen vaikkapa näkösuojaksi 
(aukko tulee ylös)

• kaihtimessa on ”murrettu” elävän näköinen pinta
• kaihdin oikenee rutistuttuaankin alkuperäiseen muotoonsa
• kangas on pesunkestävä

Plisé-kaihtimet

• Crushed Pearl -kankaassa on helmiäismäinen taustapuoli 
ja tätä kuosia on saatavana aluksi vaaleanvihreänä ja tum-
manharmaana.

• Crushed -kankaan molemmat puolet ovat samanlaisia ja 
sen värit ovat valkoinen ja ruskea.

• Kaihtimissa on lapsiturvalaite, joka estää narun kiertymi-
sen lapsen kaulaan.
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Plisé-kaihtimen asennusohjePlisé-kaihtimen osat

Kattoasennus / Takinstallation:
1. Merkitse kattoon ruuvien paikat. Märk i taket platserna 

för skruvarna.
2. Ruuvaa kannakkeet kattoon (Kuva 1). Fäst hållarna I 

taket (Bild 1).
3. Asenna kaihdin kannakkeisiin kääntämällä sitä niin 

että se naksahtaa paikoilleen. Tryck gardinern genom att 
vrida den fast i hållarna så att den snäpper på plats.

4. Kohdista kaihdin ikkunaan liikuttamalla sitä sivuttain 
kannakkeissa. Rikta gardinen mot förnstret genom att 
justera den sidledes i kopplingsstycket.

Seinäasennus / Vägginstallation:
1. Merkitse ruuvien paikat seinään. Märk skruvplatserna 

på väggen.
2. Asenna kulmakannakkeet seinään ruuveilla (Kuva 2). 

Fäst vinkelhållarna med skruvarna i väggen (Bild 2).
3. Kiinnitä kannakkeet kulmakannakkeisiin pulteilla ja 

muttereilla (kuva 3). Fäst hållarna till vinkelhållarna med 
skruvar och mutterna. (Bild 3).

4. Asenna kaihdin kannakkeisiin kääntämällä sitä niin 
että se naksahtaa paikoilleen. Montera gardinen på hål-
larna genom att vrida den på plats. (Bild 6).

5. Kohdista kaihdin ikkunaan liikuttamalla sitä sivuttain 
kannakkeissa. Rikta gardinen genom att glida den sidläges 
i hållarna

HUOM! / OBS!
Kaihtimen tasaisen liikkumisen varmistamiseksi tarkista, 
että narut ovat yhtä pitkät. För att försäkra sig om att gardi-
nen rör sig som den skall, kolla att snören är lika långa.

Ylälista / Överlist 

Narulukko /
Snörelås

Kannatinkisko /
Hållareräl

Kannake / Hållare

Kangas /
Textil

Alalista /
Underlist

Kulmakannake seinäasennukseen /
Vinkelhållare för vägginstallation

Kannake / Hållare
Ruuvi ja tulppa /
Skruv och plugg

Pultti ja mutteri /
Bult och mutter

Kuva / Bild 2

Kuva / Bild 1

Kuva / Bild 3
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• vakiokorkeus 170 cm, korkeus putken yläreunasta alalis-
taan (kierros kangasta jäätävä putken ympärille)

• leveydet: 70, 100, 120, 140, 160, 180 ja 200 cm,  
mitat kankaan leveyksiä, kokonaisleveys + 5 cm

• putken paksuus 25-36 mm leveydestä riippuen
• kankaat polyesteriä tai puuvillaa
• Laadukas PRESTO -sivusäätömekanismi (valkoinen)
• metallinen, ovaalinmuotoinen alalista viimeistelee kaihtimen
• voidaan kaventaa kotikonstein
• myös mittatilaustyönä leveyksiin 40 – 300 cm, maksimi-

korkeus 250 cm.

Rullakaihtimet

• Kaihtimissa on erittäin laaja kuosivalikoima - aina hilli-
tyistä sävyistä voimakkaampiin ja elävämpiin.

• Kuoseissa on vaihtoehtoja sekä pimentävinä että läpikuul-
tavina.

• Kaihtimet on erittäin helppo asentaa ja kaihtimen mukana 
on kaikki tarvikkeet niin seinä- kuin kattoasennukseenkin.

• Kaihtimen kätisyys voidaan valita asennusvaiheessa.
• Kaihtimissa on lapsiturvalaite, joka estää narun tai ketjun 

kiertymisen lapsen kaulaan.
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•  jatkos yli 170 cm korkeissa ylhäällä
• leveydet kankaan leveyksiä
• asiakas valitsee kätisyyden (oikea/vasen) asentaessaan 

kaihtimet paikoilleen
• voidaan asentaa joko seinään tai kattoon pakkauksessa 

olevilla kannakkeilla
• syvennykseen asennettaessa ilmoitettava ns. piikki – piikki 

–mitta (kuva alla), esim. syvennyksen tarkka mitta on 150 
cm, josta vähennetään 0,5 cm eli pp-mitta kaihtimelle on 
149,5 cm

• syvennykseen mitoitettaessa kangas on 5 cm kapeampi 
pp-mittaa, joten ko. esimerkkikaihtimen kankaan leveys 
on 144,5 cm.

• minimileveys 40 cm
• maksimileveys 240 – 300 cm kuosista riippuen
• maksimikorkeus 180 – 250 cm kuosista riippuen
• ketjun pituus mainittava, mikäli normaalia pidempi

Rullakaihtimien mittatilausRullakaihtimet

X cm - 0,5 cm
= pp-mitta
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• vakiokorkeus 180 cm, korkeus putken yläreunasta alalis-
taan (kierros kangasta jäätävä putken ympärille)

• leveydet: 70, 100, 120, 140, 160, 180 ja 200 cmmitat kankaan 
leveyksiä, kokonaisleveys + 5 cm

• putken paksuus 25 mm 
• kankaat 100% puuvillaa
• Laadukas PRESTO -sivusäätömekanismi (valkoinen)
• metallinen, ovaalinmuotoinen alalista viimeistelee kaihtimen
• voidaan kaventaa kotikonstein

Pimentävät Polar -rullakaihtimet

• Värivaihtoehtoina valkoinen, luonnonvalkoinen, sininen 
ja musta.

• Kauniin harmoniset, yksiväriset sävyt.
• Polar-kankaassa täysin pimentävä valkoinen tausta.
• Valkoinen väri heijastaa tutkitusti parhaiten auringonva-

lon takaisin.
• Kaihtimissa on lapsiturvalaite, joka estää narun kiertymi-

sen lapsen kaulaan.
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Rullakaihtimen asennusohjeRullakaihtimen osat

PRESTO -sivusäätömekanismi

1. Valitse kaihtimelle kiinnityskohta joko seinästä tai 
katosta (Kuva1). Välj fästpunkt för gardinen på väggen 
eller i taket (Bild 1).

2. Varmista että kaihdin tulee suoraan – muuten kangas 
rullautuu epätasaisesti. Se till att gardinen inte sitter 
snett – annars rullar tyget ojämt.

3. Merkitse paikat ruuveille ja ruuvaa kannakkeet kiinni 
(Kuva 2). Märk platserna för skruvarna och skruva fast 
hållarna(Bild 2).

4. Laita putki mekanismilla varustettuun kannakkeeseen 
(Kuva 3). Sätt rullen i hållaren med mekanismen (Bild 3).

5. Liu’uta putken toinen pää toiseen kannakkeeseen ja 
napsauta se paikoilleen (Kuva 4). Sätt den andra ändan av 
rullen i den andra hållaren och snäpp den på plats (Bild 4).

6. Laita ketjuliitin ketjuun sellaiseen paikkaan, jossa se 
estää kangasta rullautumasta liian alas. Sätt kopplings-
stycket för kedjan på en plats som förhindrar tyget att rulla 
för långt ned.

PRESTO -sivusäätömekanismi

HUOM! / OBS!
Rullakaihdinta ei saa vetää ilmoitettua korkeutta alemmas 
– se voi aiheuttaa kankaan irtoamisen putkesta. Kankaan 
irrotessa väärän käytön seurauksena valmistaja ei vastaa 
vahingosta. Rullgardinen får inte dras ut längre än meddelad 
höjd – i annat fall kan tyget lossna från röret. Om tyget lossnar 
genom att gardinen används på fel sätt kan tillverkaren inte ta 
ansvar för skadan.Kannake mekanismilla ja ketjulla /

Hållare med mekansim ach kedja

Kuva / Bild 2

Kuva / Bild 4

Kannake ilman
mekanismia /
Hållare utan mekansim

25 mm putki ja kangas /
25 mm tub och fabrik

25 mm putki ja kangas /
25 mm tub och fabrik

Kannake / Hållare

Käyttöketju /
Drivkedja

Rulla / Rull

Alalista / Underlist 

Alalista / Underlist 

Kannake mekanismilla /
Hållare med mekanism

Ruuvi ja tulppa /
Skruv och plugg

Ketjuliitin /
Kopplingsstycket
för kedja

Kuva / Bild 1

ikkunasyvennys /
fönsternisch

ikkuna / fönster

Kuva / Bild 3
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Iloa ikkunaan -kokoelma

• vakiomitat ja ominaisuudet kuten rullakaihtimissa
• mittatilauskaihtimiin on saatavana uudenlainen ”kappa”: 

kaihdin on noin 10 cm:n korkuisessa kasetissa, joka kiinni-
tetään seinään. Näin kappana toimiva kasetti voi olla yksi-
värinen valkoinen tai sen ulkopintaa voi koristaa kaihtimen 
kuvio

Jukka Rintala Design
-rullakaihtimet

• Jukka Rintalan suunnittelema Iloa ikkunaan –kokoelma 
on hienostunut ja tyylikäs designosa Pislan tunnetussa 
rullakaihdinmallistossa. Mallisto on hyvin suomalainen. 
Tuotteet valmistetaan Pislan tehtaalla Viitasaarella.

• Luonto on monella tavoin ollut innoittamassa taiteilijan 
ja suunnittelijan työtä. Luontoon liittyvät kuviot ovatkin 
hyvin luontevia aiheita juuri ikkunaan. Iloa ikkunaan -ko-
koelmassa on kolme kuosiaihetta: Viuhka, Keto ja Juhlava.

• Kaihtimissa on lapsiturvalaite, joka estää narun tai ketjun 
kiertymisen lapsen kaulaan.
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Jukka Rintala Design
-rullakaihtimen asennusohje

HUOM. Vähintään yksi kierros putken ympäri

1. Valitse kaihtimelle kiinnityskohta joko seinästä tai 
katosta. Välj fästpunkt för gardinen på väggen eller i taket.

2. Varmista että kaihdin tulee suoraan – muuten kangas 
rullautuu epätasaisesti. Se till att gardinen inte sitter 
snett – annars rullar tyget ojämt.

3. Merkitse paikat ruuveille ja ruuvaa kannakkeet kiinni. 
Märk platserna för skruvarna och skruva fast hållarna.

4. Laita putki mekanismilla varustettuun kannakkee-
seen. Sätt rullen i hållaren med mekanismen.

5. Liu’uta putken toinen pää toiseen kannakkeeseen ja 
napsauta se paikoilleen. Sätt den andra ändan av rullen i 
den andra hållaren och snäpp den på plats.

6. Laita ketjuliitin ketjuun sellaiseen paikkaan, jossa se 
estää kangasta rullautumasta liian alas. Sätt kopplings-
stycket för kedjan på en plats som förhindrar tyget att rulla 
för långt ned.

Kaihdinta voidaan kaventaa kotikonstein (katkaise ylä-
putki ja alaputki rautasahalla sopivan levyiseksi ja leikkaa 
kangas muutama mm kapeammaksi). Kuva 3.

HUOM! / OBS!
Rullakaihdinta ei saa vetää ilmoitettua korkeutta alemmas 
– se voi aiheuttaa kankaan irtoamisen putkesta. Kankaan 
irrotessa väärän käytön seurauksena valmistaja ei vastaa 
vahingosta. Rullgardinen får inte dras ut längre än meddelad 
höjd – i annat fall kan tyget lossna från röret. Om tyget lossnar 
genom att gardinen används på fel sätt kan tillverkaren inte ta 
ansvar för skadan.
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• vakiokorkeus 160 cm, korkeus aina kotelon yläreunasta 
alalistan pohjaan

• leveydet: 80, 100, 120, 140 ja 160 cm
• kaihtimen yläosan mekanismit voivat olla perinteiset tai 

kasetissa (kuvat alla)
• kaihtimien valmistaja Pislan tytäryhtiö Vertex on Keski-

Euroopassa jo tunnettu erittäin laadukkaista kaihtimistaan

Day & Night kaihtimet

• Day & Night -kaihtimen kuosissa on vaakasuunnassa vuo-
rotellen läpinäkyvä kaistale ja värikaistale. Päällimmäistä 
kangasta voidaan liikuttaa alimmaisen suhteen ja siten 
säätää läpi tulevan valon määrää sekä visuaalista ilmettä.

• Värivaihtoehtoina valkoinen, vaaleanharmaa ja musta, 
sekä perinteisellä mekanismilla että kasetissa.

• Kaihtimissa on lapsiturvalaite, joka estää narun kiertymi-
sen lapsen kaulaan.
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Day & Night kaihtimen
osat

Day & Night kaihtimen
asennusohje

1. Valitse kaihtimelle kiinnityskohta joko seinästä tai 
katosta. Välj fästpunkt för gardinen på väggen eller i taket.

2. Varmista että kaihdin tulee suoraan – muuten kangas 
rullautuu epätasaisesti. Se till att gardinen inte sitter 
snett – annars rullar tyget ojämt.

3. Merkitse paikat ruuveille. Märk platserna för skruvarna.
4. Ruuvaa kannakkeet kiinni (Kuva 1). Paina kaihdin 

kannakkeisiinniin että se naksahtaa paikoilleen (Kuva 
2). Skruva fast hållarna (Bild 1). Tryck gardinern fast i 
hållarna så att den snäpper på plats (Bild 2).

5. Laita ketjuliitin ketjuun sellaiseen paikkaan, jossa se 
estää kangasta rullautumasta liian alas. Sätt kopplings-
stycket för kedjan på en plats som förhindrar tyget att rulla 
för långt ned.

6. Kohdista kaihdin ikkunaan liikuttamalla sitä sivuttain 
kannakkeissa. Rikta gardinen mot förnstret genom att 
justera den sidledes i kopplingsstycket.

HUOM! / OBS!
Rullakaihdinta ei saa vetää ilmoitettua kor-
keutta alemmas – se voi aiheuttaa kankaan 
irtoamisen putkesta. Kankaan irrotessa väärän 
käytön seurauksena valmistaja ei vastaa 
vahingosta. Rullgardinen får inte dras ut längre 
än meddelad höjd – i annat fall kan tyget lossna 
från röret. Om tyget lossnar genom att gardinen 
används på fel sätt kan tillverkaren inte ta ansvar 
för skadan.

D&N mekanismi ja kannake /
D&N mekanism och hållare

Käyttöketju /
Drivkedja

Kannake /
Hållare

Kannake /
Hållare

D&N kannake /
D&N hållare

Ohjauskisko /
Ledningrål

Putki 17,5 mm /
Tub 17,5 mm

Alalista / Underlist 

Ruuvi ja tulppa /
Skruv och plugg

Ketjuliitin /
Kopplingsstycket
för kedja

Kannake /
Hållare

Kuva / Bild 2

Kuva / Bild 1

Kuva / Bild 3
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Day & Night kaihdin kasetissa Day & Night kasetissa
kaihtimen osat

Kannake / Hållare 

Päätysuojus /
Gavelskydd

Päätysuojus /
Gavelskydd

Kangas / Textil

Kannake / Hållare

Käyttöketju /
Drivkedja

Kasetti / Box

Alalista / Underlist 

Kannake / Hållare

Ruuvi ja tulppa /
Skruv och plugg

Kulmakannake seinä-
asennukseen /
Vinkelhållare för vägg-
installation

Pultti ja mutteri /
Bult och mutter
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Day & Night kasetissa
kaihtimen asennusohje

Seinäasennus (kuva 1)  / Vägginstallation (bild 1):

1. Merkitse ruuvien paikat seinään. Markera platserna för 
skruvarna på väggen.

2. Asenna kulmakannakkeet seinään ruuveilla (Kuva 3). 
Fäst vinkelhållarna med skruvarna i väggen (Bild 3).

3. Kiinnitä kannakkeet kulmakannakkeisiin ruuvilla ja 
mutterilla (kuva 4). Fäst hållarna till vinkelhållarna med 
skruvar och mutterna (Bild 4).

4. Asenna kaihdin kannakkeisiin kääntämällä sitä niin 
että se naksahtaa paikoilleen (kuva 6). Montera gardi-
nen på hållarna genom att vrida den på plats (Bild 6).

5. Kohdista kaihdin ikkunaan liikuttamalla sitä sivuttain 
kannakkeissa. Rikta gardinen genom att glida den sidläges 
i hållarna.

Kattoasennus (kuva 2) / Takinstallation (bild 2):

1. Merkitse kattoon ruuvien paikat. Markera platserna för 
skruvarna i taket.

2. Asenna kulmakannakkeet kattoon ruuveilla (Kuva 5). 
Fäst vinkelhållarna med skruvarna i taket (Bild 5).

3. Asenna kaihdin kannakkeisiin kääntämällä sitä niin 
että se naksahtaa paikoilleen (kuva 6). Montera gardi-
nen på hållarna genom att vrida den på plats. (Bild 6).

4. Kohdista kaihdin ikkunaan liikuttamalla sitä sivuttain 
kannakkeissa. Rikta gardinen genom att glida den sidläges 
i hållarna.

HUOM! / OBS!
Rullakaihdinta ei saa vetää ilmoitettua korkeutta alemmas – se voi aiheuttaa kankaan irtoamisen 
putkesta. Kankaan irrotessa väärän käytön seurauksena valmistaja ei vastaa vahingosta. Rullgar-
dinen får inte dras ut längre än meddelad höjd – i annat fall kan tyget lossna från röret. Om tyget lossnar 
genom att gardinen används på fel sätt kan tillverkaren inte ta ansvar för skadan.

Kuva / Bild 6Kuva / Bild 2

Kuva / Bild 1

Kuva / Bild 5

Kuva / Bild 3 Kuva / Bild 4
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Kangaslaskoskaihtimet

• vakiokorkeus 180 cm
• leveydet: 70, 100, 120, 140, 160, 180 ja 200 cm
• materiaali: napakkaa puuvilla-polyesterkangasta (35 % 

puuvillaa, 65 % polyesteriä)
• laskeutuu tyylikkäästi, koska kangasta tukevat puikot, 

pikalukko oikealla
• kuivapesu, silitys 2-pisteen lämmöllä
• helppo asentaa seinään tai kattoon
• voidaan kaventaa kotikonstein

Laskoskaihtimet

• Kolme väriä, valkoinen/valkoiset puikot, valkoinen/tum-
manruskeat puikot sekä pellava/ummanruskeat puikot

• kaihtimissa on lapsiturvalaite, joka estää narun tai ketjun 
kiertymisen lapsen kaulaan

Laskosverhomekanismi

• pakkauksessa valmiina kaikki muu paitsi kangas
• leveydet 80, 100, 120, 140, 160, 180 ja 200 cm
• korkeus voidaan määritellä puikkojen (6 kpl) avulla
• voidaan kaventaa kotikonstein
• mekanismiin kuuluu lapsiturvalaite, joka estää narun  

tai ketjun kiertymisen lapsen kaulaan

Laskoskaihtimet
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Laskoskaihtimen asennusohje

1. Merkitse ruuvien paikat seinään tai kattoon (kuvat 1 ja 2) 
ja asenna kannakkeet.

2. Kiinnitä kaihdin kannakkeisiin siipimuttereilla (kuvat 3 
ja 4).

3. Kiinnitä turvakoukku sopivalle kohdalle (kuva 5).
4. Kaihtimen narulukko vapautuu vetäisemällä narua 

vasempaan ja lukkiutuu vetäisemällä oikealle. Sido aina 
ylimääräiset narut turvakoukun ympärille (kuva 6).  
Ks. erilliset ohjeet varoitus-kohdasta!
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Pakkauksessa valmiina kaikki muu, paitsi kangas. 

Osaluettelo

• Ylälista Top velcro profile 1 x 80-200 cm
• Tarranauha Velcro female 1 x 80-200 cm
• Nostonaru Lift string 10 - 36,8 m
• Naruohjain String eye 3 – 6 kpl
• Narulukko String lock 1 kpl
• Laskosnauha Pocket tape 1,7-2,0 x 480 – 1320 cm 
• Puikot Fiber bar 6 x 80 - 200 cm
• Alapaino Alu bottom weight 1 x 80 - 200 cm
• Kannake Wall/ceiling bracket 5 cm  2 – 4 kpl
• Purjerengas Sail ring 8/13 clear 3 – 6 kpl
• Narutulppa String cap 1 kpl
• Ruuvit, tulpat Screws, plugs 2 – 4 kpl

Kaaviokuva laskosverhosta mekanismeineen ikkunan puolelta

Kuva 1
Yleiskuva ylälistasta siihen tulevat osat kiinnitettynä 

ikkunan puolelta

Kuva 2
Naruohjaimen painaminen
paikoilleen

Kuva 3
Narulukon painaminen
paikoilleen

Kuva 4
Yläkiskon painaminen kannakkei-
siin (kuvassa ei verho mukana)

Laskoskaihtimen valmistus
laskosverhomekanismilla

narulukko
ylälista

laskosnauhat
+  puikot

alapaino

kannakkeet

purjerenkaat

naruohjaimet

naruohjain

narulukko

kannake

K
aihtim

et ja tarvikkeet
w
w
w
.pisla.fi



Aloitusvinkki

Jotta hahmotat asennuksen helpommin, huomioi että kaikki ylälistaan 
kiinnittyvät muoviosat tulevat seinään päin listasta ja verho huonee-
seen päin Kuva 1. Näin myös listan ura tulee seinään päin listasta ja 
tarrapuoli huoneeseen päin.

• Varaa kangasta sekä  leveys- että korkeussuunnassa n. 10 cm ylimääräistä.
• Kutista kangas tai silitä se höyryraudalla.
• Tasaa kankaan ylä- ja alareunat kohtisuoriksi.
• Ompele laskosverhojen sivut.
• Jaa verhokangas kuuteen tasaiseen poikkiväliin. Merkitse kohdat joko 

kevyellä kynänjäljellä tai silittämällä.
• Ompele laskosnauhat puikkoja varten nurjalle puolelle (ikkunan puo-

lelle). Vetonarujen pujotuskohtien tulee olla joka kerroksella samalla 
pystysuoralla linjalla.

• Ompele alapainon kuja sekä purjerenkaat. Älä laita purjerenkaita liian 
lähelle verhon reunoja, jotta kannattimille ja narulukolle jää tilaa.

• Ompele tarranauha verhon yläreunaan.
• Pujota puikot kujiin ja ompele kujan päät kiinni pienin pistoin.
• Pujota alapaino kujaansa ja ompele kujan päät kiinni pienin pistoin.
• Kiinnitä verho tarralla ylälistaan.
• Paina naruohjaimet yläkiskoon napsauttamalla Kuva 2. Ohjainten tulee 

olla pystysuoraan samassa linjassa purjerenkaiden ja laskosnauhojen 
pujotuskohtien kanssa.

• Paina narulukko napsauttamalla ylälistaan siihen päähän, josta haluat 
sitä käyttää Kuva 3.

• Kiinnitä kannakkeet kattoon (ikkunasyvennykseen) tai seinään halua-
mallesi korkeudelle. Koska sekä kannakkeet, naruohjaimet, että naru-
lukko kiinnittyvät samaan ylälistan uraan, sijoita kannakkeet niin, että 
ne eivät osu samoihin kohtiin naruohjainten ja narulukon kanssa. Yksi 
kannake kannattaa sijoittaa narulukon lähelle.

• Mittaa, minkä mittaisia naruja tarvitset (narun reitti: purjerengas > 
pujotuskohdat > naruohjain > narulukko > narutulppa) verhon ollessa 
alhaalla. Katkaistessasi ota naruihin ylimääräistä, pakkauksessa on 
reilusti narua. Sido kukin naru purjerenkaaseen ja pujota ne em. reittiä. 
Narun tulee kulkea narulukossa siten, että metallirulla jää seinän puo-
lelle ja naru huoneen puolelle. 

• Paina ylälista (vaatii aika kovan painalluksen) kaikkineen klikkaamalla 
kannakkeisiin Kuva 4. Pujota narutulppa naruihin ja tee naruihin sol-
mu sille korkeudelle, jolle haluat narutulpan asettuvan.

• Verho on valmis käyttöön. Se vapautuu liikuteltavaksi nykäisemällä 
itseen päin. Nykäisy alaspäin lukitsee verhon.

Laskoskaihtimen valmistus
laskosverhomekanismilla
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• vakiokorkeus 160 cm
• leveydet 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 cm
• materiaali: bambu
• pikalukko oikealla
• pinta-asennus, ei ikkunan väliin
• ei mittatilaustyönä
• ei ole kosteus- tai homesuojattu ja voi homehtua 

kosteassa tilassa

• Kaihdinta on tummanruskeana ja valkoisena
• Kaihdin on erittäin helppo asentaa ja kaihtimen mukana 

on kaikki tarvikkeet niin seinä- kuin kattoasennukseenkin.
• Kaihdin voidaan kaventaa kotikonstein.
• Kaihtimissa on lapsiturvalaite, joka estää narun tai ketjun 

kiertymisen lapsen kaulaan.

Bambulaskoskaihdin
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Bambulaskoskaihtimen
asennusohje

1. Merkitse ruuvien paikat seinään tai kattoon (kuva 1) ja 
asenna kannakkeet.

2. Kiinnitä kaihdin kannakkeisiin siipimuttereilla (kuva 3).
3. Kiinnitä turvakoukku sopivalle kohdalle (kuva 4).
4. Kaihtimen narulukko vapautuu vetäisemällä narua 

vasempaan ja lukkiutuu vetäisemällä oikealle. Sido aina 
ylimääräiset narut turvakoukun ympärille (kuva 4).  
Ks. erilliset ohjeet varoitus-kohdasta! 
 
Bambulaskosverhoa voi tarvittaessa kaventaa (kuva 2).
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• vakiokorkeus 170 cm
• leveydet 70, 100, 120, 140 ja 160
• materiaali: bambu
• pikalukko oikealla
• pinta-asennus, ei ikkunan väliin
• ei mittatilaustyönä
• ei ole kosteus- tai homesuojattu ja voi homehtua kosteassa 

• Kaihdinta on  valkoisena, kinuskin sävyisenä ja tumman-
ruskeana

• Kaihdin on erittäin helppo asentaa ja kaihtimen mukana 
on kaikki tarvikkeet niin seinä- kuin kattoasennukseenkin.

• Kaihdin voidaan kaventaa kotikonstein.
• Kaihtimissa on lapsiturvalaite, joka estää narun tai ketjun 

kiertymisen lapsen kaulaan.

Ming bamburullakaihdin
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Ming bamburullakaihtimen
asennusohje

1. Pidä kaihdinta ikkunan yläosaa vasten. Merkitse millä 
kohti kaihtimen ripustuskoukut tulevat olemaan. Poraa 
merkitsemääsi kohtaan pienet reiät (kuva 1). Håll gardinen 
mot fönstrets övre del. Märk platsen där gardinens hängkrokar 
skall sitta. Borra små hål på båda sidorna (bild 1). 

2. Kierrä ripustuskoukut poraamiisi reikiin. Tarvittaessa 
käytä pihtejä kiertääksesi koukut tiukasti paikoilleen 
(kuva 2). Skruva in hängkrokarna i de borrade hålen. Använd 
en tang om det behövs för att skruva fast dem på plats ordentlig 
(bild 2).

3. Ripusta kaihdin koukkuihin narulukko huoneeseen päin, 
vedä narusta aukaistaksesi lukon ja anna kaihtimen aueta 
täyteen pituuteensa. Tasaa narut molemmin puolin (kuva 
3). Häng upp gardinen på krokarna med snörlåset in mot rum-
met, drag i snöret för att öppna låset och låt gardinen rulla helt 
ut till sin fulla längd. Justera så att snören är lika långa på båda 
sidorna (bild 3).

4. Merkitse sopiva paikka narunpidikkeelle niin korkealle, 
että pienet lapset eivät ulotu siihen. Poraa pienet reiät ja 
kiinnitä pidike seinään ruuveilla (kuva 4). Märk en plats för 
snörhållaren, så högt att barn inte kan nå den. Borra små hål 
och fast snörhållaren på väggen med skruvarna (bild 4).

Kuva / Bild 2

Kuva / Bild 4

Kuva / Bild 1

Kuva / Bild 3
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