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Ventilationsklap med luftfilter
Frisk luft ved lukket vindue: Ved et let træk i gribelisten foroven åbnes 
ventilationsklappen, hvorved der kommer frisk luft gennem det indbyg-
gede luftfilter. Vinduet forbliver låst, og insekter, støv og fygesne holdes 
ude.

Åbning og lukning af vinduet
Vinduet åbnes ved at dreje håndtaget og åbne rammen til den fasthol-
des af udstillerarmen. Vinduet lukkes ved at trykke på udstillerarmen, 
hvorefter rammen kan lukkes.

Pudsning af ruden
Ruden rengøres med en blød, ren, fnugfri klud, et vaskeskind, en ren, 
blød, ikke-slibende svamp eller en ren vinduesskraber uden metal. Rent 
vand er som regel tilstrækkeligt til rengøring. Der kan også anvendes 
almindelige ikke-slibende rengøringsmidler, der anvendes i husholdnin-
gen. Blødt vand er bedst til rengøring af ruder. Brug derfor i områder 
med hårdt vand en lille smule opvaskemiddel eller tør overskydende 
vand af ruden.

Advarsel
• Glasset må ikke komme i kontakt med silikone.
• Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder slibende partikler.
• Brug ikke kemiske produkter til pudsning af ruden.
• Glasset må ikke komme i kontakt med skarpe eller slibende gen-

stande, heller ikke smykker.
• Forsøg aldrig at fjerne snavs eller skidt fra ruden uden først at 

have skyllet med vand.
• Hvis der skal udføres andet arbejde i nærheden af ruden, beskyt-

tes den med et rent stykke plastik for at undgå sprøjt eller pletter 
fra aggressive og slibende stoffer.

Undgå kondens
I rum med høj luftfugtighed kan der dannes kondens på indersiden af 
isoleringsruden. Dette kan forebygges ved dels at placere en radiator 
under vinduet, dels at sørge for hyppigere udluftning af rummet.
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Rengøring af vinduet
Den hvide polyuretan-overflade kan rengøres med almindelige ren-
gøringsmidler, der anvendes i husholdningen.

Rengøring af inddækning
Inddækningen rundt om vinduet bør renses for blade og lignende, så 
regnvand har frit afløb.

Sne og is
Det er vigtigt at sikre sig, at vandet altid kan ledes bort fra vinduet.
Man skal derfor fjerne sne og is på og omkring vinduet på samme måde, 
som man skal fjerne blade og lign. fra inddækning og tagrender, så 
smeltevand uhindret ledes væk.
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