
 TUULETUSIKKUNAN AUKIPITOLAITE ASENNUSOHJE 

 Huom! Ikkunanpuite tarkoittaa samaa kuin ikkunankarmi. 

1. Kiinnitä runko sisemmän ikkunan puitteeseen vaaka-alaosaan siten, että 

rungon kuvassa A:lla merkitty pää on 29 mm ikkunanpuitteen reunasta (sara-

napuolen vastainen reuna). Käytä uppokantaisia ruuveja. Rungon tulee olla 

mahdollisimman tarkasti vaakasuorassa. HUOM! Jos ikkuna aukeaa ulos-

päin, tulee runko ulompaan ja tukilevy sisempään puitteeseen! 

2. Pakkauksessa on kaksi T-pulttia, pidempi on leveämmälle puitevälille ja 

lyhyempi kapealle. 

T-ruuvin pituus Puiteväli  

40 mm   68 – 78 mm

90 mm   118 – 128 mm

Mittaa puiteväli ja katkaise tarvittaessa T-pultti oikeaan mittaan. T-pultin tulee 

olla n. 30 mm lyhyempi kuin puiteväli. HUOM! Jos joudut katkaisemaan pul-

tin, jätä mutteri sahauksen sisäpuolelle, jotta saat sillä oikaistua sahauksessa 

vaurioituneen kierteen pään!

3. Kiinnitä tukilevy ulkopuitteeseen siten, että tukilevyn reuna on n. 40 mm 

puitteen reunasta. Käytä kupukantaisia ruuveja.

4. Ruuvaa T-ruuvi paikalleen tukilevyyn. Painettaessa ikkunoita vastakkain 

T-ruuvi napsahtaa sujuvasti alumiinikiskossa olevan vastakappaleen lukitus-

koloon. Säädä T-ruuvi siten, että ulkopuite ei jää raolleen. Asennus on oikein 

tehty, kun ikkuna aukeaa ja sulkeutuu sujuvasti ja lukitusosa liikkuu kevyesti 

liukukiskoa pitkin. Kiristä T-ruuvi paikalleen mutterilla. 

5. Säädä ikkunan maksimi aukeamisväli seuraavasti: siirrä liukukiskossa ole-

va lukitustappi (nostamalla tapista) kiskossa kohtaan, jossa ikkuna aukeaa 

kytkettynä enintään 100 mm. Tällöin ikkuna aukeaa sopivasti tuuletusta var-

ten. 

6.Kun haluat irrottaa ikkunat toisistaan pesun ajaksi, paina lukitushelan metal-

lista lippaa ja vedä puitteet erilleen.

HUOM! Alasaranoidut ikkunat vaativat aina lisävarmistuksen vahingossa ta-

pahtuvan ikkunan kokonaan aukeamisen estämiseksi. Kysy sopivaa tuotetta 

rautakaupoista. 

HUOM! Kaksikerroksisissa tai korkeammissa rakennuksissa on käytettävä 

tätä aukipitolaitetta sekä ikkunan ylä- että alaosassa.
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