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H-VINDUET  •  H-WINDOW •  H-OKNO



Overflatebehandling
Ubehandlet
Vinduer og dører som leveres
såkalt ubehandlet fra fabrikk 
er alltid vakuum- eller dypp-
impregnert. 
Denne behandlingen beskytter
produktene i en kort bygge-
periode. Overflatebehandling
med beis eller maling bør skje
snarest mulig. 
Og senest tre uker etter mon-
tering i vegg.

Maling
Ved maling
fjernes tette-
listen lett ved
at den trekkes
ut av sporet i 
karmen. Legg
sidelister og
over-/under-
lister hver for

seg så blir det lettere å få riktig
list på rett plass igjen. Alle over-
flater må males. Unngå maling
på beslagdeler, glideskinner o.l.

Glideskinne
I sidekarmen på toppsving sitter
en glideskinne enten av
polypropylen eller aluminium.

Den må ikke
males eller
beises.
Dersom skinna
av polypropy-
len skulle bli
skadet, kan
den skiftes ut
ved at en tar
en skarp kniv
og skjærer den
i tre deler helt
inne i hvert

hjørne. Ny list monteres inn ved
at en klemmer den sammen i
U-form og presser den inn i
sporet til motrillene kommer på
plass. Det finnes ingen enkel
måte å skifte ut ei skinne av
aluminium. For at vinduet skal
gå lett rundt bør en årlig smøre
glidesporet med silikonfett eller
syrefri vaselin. Dette gjelder for
skinner både i polypropylen og

aluminium.

Bunnskinne
Bunnskinnen
på sidesving
må holdes ren
for rusk og is, 
hvis ikke vil
vinduet bli

vanskelig å snu. Skinne i topp-
karm må smøres med silikonfett
eller syrefri vaselin.

Dørbrems 
H-balkongdøren har trinnløs

luftestilling.
Mekanismen
ligger i over-
kant av dør-
bladet og den
bør smøres
med olje en
gang per år.

Kondens
Kondens på innsiden kan
forekomme på alle typer glass
ved uheldige forhold i tempera-
tur og luftfuktighet, som f.eks.:
• Lav utetemperatur
• Høy  luftfuktighet i rommet
• Liten luftsirkulasjon ved 
glasset på grunn av stengte
ventiler, blomsterbrett, gardiner,
blomster og manglende
varmekilde under vinduet.

Råd: sørg for god utlufting i
rommet, økt romtemperatur og
eventuelt varmekilde under 
vinduet.

Barnesikring
Alle H-vinduer, topp- og side-
sving, har automatisk barne-
sikring. Samme sikring fungerer
også som vaskestopp når
ramma er snudd helt rundt.
Sikringen frigjøres på flg. måte:

Toppsving:
ramma åpnes
til den stop-
per mot
sikringen 
på høyre
sidekarm,

ramma trekkes litt tilbake og
sikringen skyves opp.

Sidesving: på
samme måte
som over,
men sikringen
har to trinn og
må frigjøres
fra begge ved
at sikringen
skyves ut fra

bunnkarmen. Frigjøring fra
vaskestopp skjer på samme
måte.

Lufting

Vinduet har to luftestillinger.
Ramma låses i første lufte-
stilling ved hjelp av vrideren.

Ved hjelp av et
luftebeslag på
venstre
sidekarm kan
en låse ramma
i neste
luftestilling.
Det brukes på
flg. måte:
Ramma åpnes
til den stopper
mot barne-

sikringen, da skyves  plastdelen
opp slik at den sperrer
hengslet. Den må skyves ned
igjen før vinduet kan lukkes.

Råd ved innsetting av H-vinduet Demontering av ramme

Drift og vedlikehold

Råd ved innsetting av H-balkongdøren

inn ut

• Sørg for klosser under hvert 
hjørne, og under postene på 
2- og 3-rams vinduer.

• Vær nøye med at bunn-
karmene blir stående i vater.

• Ved kiling må man passe 
på at karmene ikke presses 
inn.

• Pass på at klaringene er jevnt
fordelt på begge sider.

• Vinduene festes gjennom 
forborrede hull i sidekarmene 
med skruer eller spiker.

På fastkarmer skal bæreklossene
plasseres 150 mm fra hjørnet.

Skumming
Brukes det
fugeskum i
fugen rundt
karmen må
karmen
avstemples.
Dette fordi
fugeskum-

mets ekspandering vil bøye 
karmen inn mot ramma. Les
bruksanvisningen for fugeskum-
met nøye. La avstemplingen stå
til man er sikker på at fuge-
skummet ikke etterekspanderer.

• Sørg for klosser under 
hvert hjørne.

• Vær nøye med at bunn-
karmen blir stående i vater.

• Ved kiling må man passe på 
at karmene ikke presses inn.

• Pass på at klaringen er jevnt 
fordelt på begge sider.

• Vær ekstra nøye med klosser
og feste bak hengsler og 
låsepunkt.

Vrider/lås medfølger umontert 
i en eske som inneholder ut- og
innv. vrider med skilt, 
3 stk. skruer m/hylsemutter,
innbrudsikring, innvendig
knappevrider og utvendig blind-
skilt.

Skumming
Brukes det fugeskum i fugen
rundt karmen må karmen
avstemples. Dette fordi
fugeskummets ekspandering
vil bøye karmen inn mot dør-
bladet. Les bruksanvisningen
for fugeskummet nøye. 
La avstemplingen stå til man
er sikker på at fugeskummet
ikke etterekspanderer.
Dørbrems
H-balkongdøren har trinnløs
luftestilling. Mekanismen 
ligger i overkant av dørbladet.
Skal dørbladet tas ut av 
karmen må armen for dør-
bremsen som er festet til
toppkarmen løsnes ved at en
tar ut de to skruene som 
sitter der. 

Transportsikringslisten under
terskelen må tas av. 

Døren må stå plant på gulvet eller
på bindingsverket (se skisse).
Døren settes inn på vanlig
måte.

Innsetting av dør med handicap terskel

Reklamasjon

Ta kontakt med forhandleren
hvor du kjøpte produktene. 
På metallisten inne i glassruten
står det nyttige opplysninger
om glasstype, glassmål, 
produksjonsår og navn på 
vindusfabrikken. Oppgi disse
ved reklamasjon.

Bør smøres med olje

inn ut
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Vinduer og dører som leveres
såkalt ubehandlet fra fabrikk 
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sikring. Samme sikring fungerer
også som vaskestopp når
ramma er snudd helt rundt.
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venstre
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• Sørg for klosser under hvert 
hjørne, og under postene på 
2- og 3-rams vinduer.

• Vær nøye med at bunn-
karmene blir stående i vater.

• Ved kiling må man passe 
på at karmene ikke presses 
inn.

• Pass på at klaringene er jevnt
fordelt på begge sider.

• Vinduene festes gjennom 
forborrede hull i sidekarmene 
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bremsen som er festet til
toppkarmen løsnes ved at en
tar ut de to skruene som 
sitter der. 

Transportsikringslisten under
terskelen må tas av. 

Døren må stå plant på gulvet eller
på bindingsverket (se skisse).
Døren settes inn på vanlig
måte.

Innsetting av dør med handicap terskel

Reklamasjon

Ta kontakt med forhandleren
hvor du kjøpte produktene. 
På metallisten inne i glassruten
står det nyttige opplysninger
om glasstype, glassmål, 
produksjonsår og navn på 
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Legg klosser under hvert hjørne, og under pos-
tene på vinduer med post. 
Vær nøye med at bunnkarmen er i vater. 
Ved kiling må man passe på at karmene ikke 
presses inn.
Juster sideveis slik at klaringen er jevnt fordelt 
på begge sider. 
Vinduene festes gjennom forborrede hull i 
sidekarmene med skruer eller spiker. 

På fastkarmer skal bæreklossene plasseres 150 
mm fra hjørnet.

SKUMMING
Brukes det fugeskum i fugen rundt karmen må 
karmen avstemples. Dette fordi fugeskummets 
ekspandering vil bøye karmen inn mot ram-
men. Les bruksanvisningen for fugeskummet 
nøye. La avstemplingen stå til man er sikker på 
at fugeskummet ikke etterekspanderer.

DEMONTERING AV RAMME PÅ H-VINDUET® 
TOPPSVING
 Hengslet som er festet til karmen har en  
tapp som går inn i et festebeslag i rammen. 
Denne tappen er sikret med en fjær. Ingen av 
skruene i dette beslaget må fjernes ved normal 
bruk, rammen kan da falle ut. Hvis rammen må 
tas ut av karmen gjøres dette ved bruk av en 
tang, f.eks en liten seegerringtang. Bruk tangen 
til å presse fra hverandre endene til fjæren i 
spalten på festebe-slaget. Når fjæren er helt 
utspent trekkes tappen ut. 
Rammen må sikres så den ikke faller ned. 
Etter at tappene er trekt ut, holdes rammen 
mest mulig horisontalt ut fra veggen og vris 
litt diagonalt i karmen for at toppglidere skal 
slippe ut av karmen. Det må utvises meget stor 
forsiktighet ved uttak av rammen, da den kan 
være meget tung.
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Overflatebehandling
Ubehandlet
Vinduer og dører som leveres
såkalt ubehandlet fra fabrikk 
er alltid vakuum- eller dypp-
impregnert. 
Denne behandlingen beskytter
produktene i en kort bygge-
periode. Overflatebehandling
med beis eller maling bør skje
snarest mulig. 
Og senest tre uker etter mon-
tering i vegg.

Maling
Ved maling
fjernes tette-
listen lett ved
at den trekkes
ut av sporet i 
karmen. Legg
sidelister og
over-/under-
lister hver for

seg så blir det lettere å få riktig
list på rett plass igjen. Alle over-
flater må males. Unngå maling
på beslagdeler, glideskinner o.l.

Glideskinne
I sidekarmen på toppsving sitter
en glideskinne enten av
polypropylen eller aluminium.

Den må ikke
males eller
beises.
Dersom skinna
av polypropy-
len skulle bli
skadet, kan
den skiftes ut
ved at en tar
en skarp kniv
og skjærer den
i tre deler helt
inne i hvert

hjørne. Ny list monteres inn ved
at en klemmer den sammen i
U-form og presser den inn i
sporet til motrillene kommer på
plass. Det finnes ingen enkel
måte å skifte ut ei skinne av
aluminium. For at vinduet skal
gå lett rundt bør en årlig smøre
glidesporet med silikonfett eller
syrefri vaselin. Dette gjelder for
skinner både i polypropylen og

aluminium.

Bunnskinne
Bunnskinnen
på sidesving
må holdes ren
for rusk og is, 
hvis ikke vil
vinduet bli

vanskelig å snu. Skinne i topp-
karm må smøres med silikonfett
eller syrefri vaselin.

Dørbrems 
H-balkongdøren har trinnløs

luftestilling.
Mekanismen
ligger i over-
kant av dør-
bladet og den
bør smøres
med olje en
gang per år.

Kondens
Kondens på innsiden kan
forekomme på alle typer glass
ved uheldige forhold i tempera-
tur og luftfuktighet, som f.eks.:
• Lav utetemperatur
• Høy  luftfuktighet i rommet
• Liten luftsirkulasjon ved 
glasset på grunn av stengte
ventiler, blomsterbrett, gardiner,
blomster og manglende
varmekilde under vinduet.

Råd: sørg for god utlufting i
rommet, økt romtemperatur og
eventuelt varmekilde under 
vinduet.

Barnesikring
Alle H-vinduer, topp- og side-
sving, har automatisk barne-
sikring. Samme sikring fungerer
også som vaskestopp når
ramma er snudd helt rundt.
Sikringen frigjøres på flg. måte:

Toppsving:
ramma åpnes
til den stop-
per mot
sikringen 
på høyre
sidekarm,

ramma trekkes litt tilbake og
sikringen skyves opp.

Sidesving: på
samme måte
som over,
men sikringen
har to trinn og
må frigjøres
fra begge ved
at sikringen
skyves ut fra

bunnkarmen. Frigjøring fra
vaskestopp skjer på samme
måte.

Lufting

Vinduet har to luftestillinger.
Ramma låses i første lufte-
stilling ved hjelp av vrideren.

Ved hjelp av et
luftebeslag på
venstre
sidekarm kan
en låse ramma
i neste
luftestilling.
Det brukes på
flg. måte:
Ramma åpnes
til den stopper
mot barne-

sikringen, da skyves  plastdelen
opp slik at den sperrer
hengslet. Den må skyves ned
igjen før vinduet kan lukkes.

Råd ved innsetting av H-vinduet Demontering av ramme

Drift og vedlikehold

Råd ved innsetting av H-balkongdøren

inn ut

• Sørg for klosser under hvert 
hjørne, og under postene på 
2- og 3-rams vinduer.

• Vær nøye med at bunn-
karmene blir stående i vater.

• Ved kiling må man passe 
på at karmene ikke presses 
inn.

• Pass på at klaringene er jevnt
fordelt på begge sider.

• Vinduene festes gjennom 
forborrede hull i sidekarmene 
med skruer eller spiker.

På fastkarmer skal bæreklossene
plasseres 150 mm fra hjørnet.

Skumming
Brukes det
fugeskum i
fugen rundt
karmen må
karmen
avstemples.
Dette fordi
fugeskum-

mets ekspandering vil bøye 
karmen inn mot ramma. Les
bruksanvisningen for fugeskum-
met nøye. La avstemplingen stå
til man er sikker på at fuge-
skummet ikke etterekspanderer.

• Sørg for klosser under 
hvert hjørne.

• Vær nøye med at bunn-
karmen blir stående i vater.

• Ved kiling må man passe på 
at karmene ikke presses inn.

• Pass på at klaringen er jevnt 
fordelt på begge sider.

• Vær ekstra nøye med klosser
og feste bak hengsler og 
låsepunkt.

Vrider/lås medfølger umontert 
i en eske som inneholder ut- og
innv. vrider med skilt, 
3 stk. skruer m/hylsemutter,
innbrudsikring, innvendig
knappevrider og utvendig blind-
skilt.

Skumming
Brukes det fugeskum i fugen
rundt karmen må karmen
avstemples. Dette fordi
fugeskummets ekspandering
vil bøye karmen inn mot dør-
bladet. Les bruksanvisningen
for fugeskummet nøye. 
La avstemplingen stå til man
er sikker på at fugeskummet
ikke etterekspanderer.
Dørbrems
H-balkongdøren har trinnløs
luftestilling. Mekanismen 
ligger i overkant av dørbladet.
Skal dørbladet tas ut av 
karmen må armen for dør-
bremsen som er festet til
toppkarmen løsnes ved at en
tar ut de to skruene som 
sitter der. 

Transportsikringslisten under
terskelen må tas av. 

Døren må stå plant på gulvet eller
på bindingsverket (se skisse).
Døren settes inn på vanlig
måte.

Innsetting av dør med handicap terskel

Reklamasjon

Ta kontakt med forhandleren
hvor du kjøpte produktene. 
På metallisten inne i glassruten
står det nyttige opplysninger
om glasstype, glassmål, 
produksjonsår og navn på 
vindusfabrikken. Oppgi disse
ved reklamasjon.

Bør smøres med olje

inn ut
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150 150

Make sure that there are shims under each 
corner, and under the posts of windows with 
two or three sashes.Ensure that the bottom of 
the window frame is perfectly level. Ensure that 
the frame does not get pressed inwards when 
you wedge it. Ensure that the window is prop-
erly centered.The windows are fixed through 
predrilled holes in the sides of the frame using 
screws, or rawplugs.

For fixed lights the bottom shims should be 
placed 150 mm from the corners.

FITTING AROUND THE FRAME
If expanding foam is being used around the 
frame, the frame must be braced. This is be-
cause the foam’s expansion will tend to bend 
the frame in towards the sash. Read the ex-
panding foam instructions carefully. Leave the 
bracing in place until you are sure that the foam 
is no longer expanding.
Notes: Otherwise use pre-compressed sealing 
tape such as ‘Compriband’ or silicon sealant.

DISMANTLING THE FRAME
Each hinge is attached to the sash using a pin 
that enters a receiver. This pin is secured by a 
fixed catch. None of the screws in this receiver 
must be removed during normal use, as this 
could allow the sash to fall out. If the sash 
needs to be taken out of the frame, this can be 
done by unscrewing the screw shown on the di-
agram, and pulling out the catch. The pin should 
then be removed. After the fastening has been 
released, the sash should be held out from the 
wall as horizontally as possible, and then be 
twisted slightly diagonally in the frame to allow 
the top sliders to come out of the frame. You 
must exercise extreme caution when taking out 
a sash, as it may be very heavy.

INSTALLING ALUMINIUM CILLS
In special groove on the bottom part of the 
frame install the aluminium cill mount, then 
slide the aluminium cill in.

INSTALLING TIMBER CILLS:
In special groove on the outside bottom part of 
the frame apply wood glue and install the timer 
element in the groove. Before installing the 
window the substructure must be prepared 
properly, and there shall be put the imperme-
able, waterproof tape (DPC)

Umiescic  okno na dwóch  klockach znajduja-
cych sie przy tuz przy zewnetrznej krawedzi 
okna

 Ustalic poziom przykładajac poziomice do dol-
nej czesci ramy lub osciezy  , w razie potrzeby 
podkładajac dodatkowe klocki pod osciez

 Ustalic pion przykładajac poziomice do bocznej 
czesci osciezy  , po prawej i po lewej stronie, 
nastepnie zaklinowac w górnej czesci okna

 Otwórz lekko okno i sprawdz czy szczelina 
miedzy oscieza  a rama jest jednakowa

W oknach stałych klocki powinny byc rozmieszc-
zone 150 mm  od krawedzi

MONTAZ OKNA
Wneke otworu oczyscic z piasku i innych zaniec-
zyszczen

W przypadku  , gdy w otworze sa wegarki  okno 
powinno zachodzic na nie max 10 mm

Po wstawieniu okna (przed ostatecznym zamo-
cowaniem) sprawdzic czy okno swobodnie sie 
obraca

H okna i drzwi nie maja regulacji na okuciach  
wiec istotne jest  ich dokładne zamontowanie

Przed wypełnieniem pianka  montazowa  okna 
i drzwi mocujemy  za pomoca dybli w miejscach 
zaznaczonych na rysunkach

Po wyschnieciu pianki jeszcze raz sprawdzic  czy 
okno poprawnie sie otwiera

NO - H-VINDUET EN - H-WINDOW PL - H-OKNO
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1.
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Ventilation

Advice on installing your H-window Dismantling the frame

Operation and maintenance

Advice on installing the balcony H-door

Fitting around the frame

Installing a door with a wheelchair threshold

Complaints

Should be oiled

in out
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NB! For montering av produkter med lyd-
dempende glass, se www.fjerdingstad.no/no/
brosjyrer/monteringsanvisning


