Brukerveiledning for Proma balkong-innglassing
Gulv - Tak med glassdører
1. Åpne glassdørene
Når du skal åpne glassdørene så starter du med det / de
glassdørene som har en snorforbindelse fra håndtak til
åpningshake i bunn, og snor fra åpningshake i topp. Vri
forsiktig på håndtaket slik at låsemekanismen nede frigjøres
samtidig som du drar i snora for å frigjøre åpningshake i topp.
Glassdøra er nå fri og kan åpnes.

Når du skal åpne neste glassdør så tar du tak i håndtaket på
glassdøren og skyver den helt inn til det stopper mot
foregående glass. Glassdøren har da koblet seg til hengslet og
kan åpnes.

Når du åpner glassdøren så hold håndflaten mot glasskanten
slik at det blir et trykk som holder glassdøren i riktig posisjon
i hengslet. Gjør så det samme med glass nummer tre og fire
osv.

Når du har åpnet glassdørene, fest låsestrikken til den siste
glassdøren du har åpnet og stram det til slik at glassdørene
ikke står og slår i vinden.

2. Luftestilling
Luftestillingen er en mulighet for ekstra luftsirkulasjon når balkong er lukket. Dette er
nødvendig de gangene temperatursvingninger m.m tilsier at det blir en del kondens innvendig
på glassene. Luftestillingen skal kun brukes til dette formål og ikke som en standard
plassering for glassdørene.
Luftestillingen oppnås ved å åpne glassdøren / glassdørene som har snor. Åpne glasset cirka 2
cm og slipp snora i topp og håndtaket tilbake til utgangsposisjon så vil luftestillingen gå i lås
oppe. For å frigjøre glassdøren fra luftestillingen, dra i snora.
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Lukk balkong-innglassingen før du reiser bort i flere dager.
Lås alltid åpnede glassdører med låsestrikken og stram til.
Bruk luftestillingen kun til å fjerne kondens.
Hold alltid balkong-innglassingen lukket hvis det er sterk vind.

3. Vedlikeholdsveiledning
For å bevare produktet`s funksjoner og utseende på best mulig måte så bør du utføre
vedlikehold av produktet noen ganger i året.

3.1. Rengjøring av glass
Glassene pusses på samme måte som andre vinduer med egnet
rengjøringsmiddel og utstyr.

3.2. Rengjøring av profiler og plastdeler.

Det er ikke spesielle behov til ytre rengjøring av profilene men for å holde glansen i fargen
så kan det være greit å vaske dem en gang i blant.
3.3. Behandling med silikonspray.
I den nedre profilen der som glideputene på glassene går så er det behov for rengjøring.
Profilen bør støvsuges og rengjøres med en liten kost slik at smuss og små partikler blir
fjernet. Til slutt sprayes profilen innvendig med silikonspray slik at glassene beveger seg
optimalt. I tillegg til dette bør alle plastdeler som sitter på glassene behandles med
silikonspray. I hver ende av profilen oppe sitter hengslesystemet som også må behandles
med silikonspray.
Behandlingen med silikonspray er vesentlig for å opprettholde
at bevegelsene av glassene går lett og for å opprettholde den generelle
brukervennligheten.
Denne behandlingen bør utføres min. 2 ganger pr. år.

4. Generell informasjon
Vi takker for at dere valgte nettopp Proma balkong-innglassing.
PROMA balkong-innglassing er et produkt utviklet hos AWB-Proma AS.
Det er lagt stor vekt på funksjonalitet og brukervennlighet.
Dette er gjort gjennom enkle løsninger uten mange sammensatte komponenter. Produktet`s
materialer er pulverlakkerte aluminiumsprofiler, herdet 6 eller 8 mm glass og værbestandige
plastdetaljer.
Herdet glass gir økt beskyttelse ved uforsiktighet, slag, støt og varmespenninger.
Dersom glasset overbelastes, vil det granulere til mange små og ufarlige biter som gjør
risikoen for alvorlige kuttskader minimal.
Alle skruer og festematerialer er rustfrie. I tillegg er det lagt stor vekt på estetikk og design.
Aluminiumsprofilene er gjort delvis lukket slik at plastkomponentene ligger skjult inne i
profilene. Profilene er også gjort så små som mulig slik at det blir mest mulig glass.
Mellom glassene vertikalt er det ikke profiler. Dette for å fremheve utsikten og for å bevare
den fasaden som var før balkong-innglassingen kom på plass.
Ved å ikke ha vertikale profiler mellom glassene men isteden ha en millimeter åpen spalte så
oppnår man tilstrekkelig lufting slik at kondensproblemet blir minimalt.
Disse momentene gjør at Proma balkong-innglassing er et fleksibelt produkt som i lukket
tilstand er en effektiv glass-skjerm mot vær og vind, støy og forurensning.
Når man skal åpne glassene så gjør den innadslående hengslingen at hele balkongen blir åpen.

