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NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRBU HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEØÍ
Váený zákazníku,
jsme rádi, e jste se rozhodl pro nae výrobky. Obecnì - okna plní nìkolik základních funkcí. Jedná se pøedevím o stavební
díl, prostøedek k výmìnì vzduchu a tepla v místnostech a v neposlední øadì plní také funkci estetickou. Souèástí tohoto návodu
je také záruèní list a servisní záznamy, proto návod spolu s prodejním dokladem øádnì uschovejte.

Popis výrobku
Nae hliníková okna jsou vyrobena z osvìdèeného 3-komorového Al profilu TM 62 2.1 a 1-komorového Al profilu PBI 50N od
výrobce YAWAL. Kování oken také pochází od spoleènosti YAWAL. Pro zasklení naich výrobkù pouíváme izolaèní dvojsklo.
K naim výrobkùm také dodáváme doplòky - vnitøní a vnìjí parapety, celostínící aluzie, provádíme také zednické zapravení
vnitøního a vnìjího ostìní.

OBSLUHA VÝROBKÙ
Okna a balkonové dveøe
Celoobvodové kování ROTO, kterým jsou vybavena nae okna umoòuje uvést okno do následujících poloh:
- zavøeno (klika je v dolní poloze, køídlo je pøitaeno k rámu)
- otevøeno (klika je ve vodorovné poloze, pøitaením k sobì se køídlo otevøe)
- ventilace (klika je v horní poloze, pøitaením k sobì se køídlo vyklopí - jen u oken s kováním otevíravì-sklopným)

zavøeno

otevøeno

ventilace

Vstupní dveøe
Rám vstupních dveøí je opatøen hliníkovým prahem s pøerueným tepelným mostem. Ke vstupním dveøím je dodávána cylindrická
vloka 3. bezpeènostní tøídy s úpravou proti odvrtání, se sadou klíèù a kartou pro zhotovení dalích duplikátù.
POZOR - vchodové dveøe jsou utìsnìny a zabezpeèeny pouze v pøípadì uzamknutí dveøí.

UPOZORNÌNÍ
-

pokud je køídlo okna otevøeno, nikdy neotáèejte klikou
na otevøené okenní køídlo nikdy nezavìujte ádné pøedmìty
nenaráejte a ani netlaète okenní køídlo k vnitønímu ostìní
nevkládejte mezi rám a køídlo okna ádné pøedmìty
v blízkosti výrobkù nepouívejte otevøený oheò a tepelné záøièe
vyhnìte se prudkým úderùm a styku výrobkù s ostrými a tvrdými pøedmìty
pøi èitìní a údrbì dodrujte pokyny z èásti Èitìní a údrba
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ÈITÌNÍ A ÚDRBA
Pøed montáí jsou rámy a køídla oken opatøeny ochranou folií. Tuto folii doporuèujeme odstranit ihned po montái výrobkù.
K odstranìní pouívejte pouze vodu s bìnými saponáty, k letìní skel pouijte pouze prostøedky k tomu urèené, vìtinou na
bázi technického lihu. Neèistoty od zednického zapravení nikdy neodstraòujte na sucho.
Pokud budete udrovat kování v èistotì, tak Vám bude dlouhá léta bezproblémovì slouit. Na správnou funkci kování má ale
kromì jeho èistoty vliv i mazání. Proto doporuèujeme, nejménì 1 x za rok vechny èásti pohyblivého kování, kde dochází ke
tøení, promazat mazacím tukem. Místa mazání jsou schematicky oznaèena symbolem zobrazeným vlevo. Symbol je také vyraen
na kování v dráce okenního køídla.

Jak zjistíte polohu mazacích míst na kování?
Postupujte následovnì:
1. Nejprve zmáèknìte pojistku zabraòující otáèení kliky
2. Poté druhou rukou pozvolna otáèejte klikou z jedné krajní polohy do druhé. Pøi otáèení kliky pozorujte místa kování, kde
dochází k pohybu. Pøesnì tato místa pak po oèitìní promate
POZOR - pøi mazání otevíravì-sklopných oken dbejte zvýené opatrnosti. Doporuèujeme dret okno v poloze otevøeno.

SEØIZOVÁNÍ
Vechny výrobky se po nìjakém èase tzv. usadí. Výskyt netìsností
nebo drhnutí mùe být dùsledkem dlouholetého uívání nebo
nastal vlivem zmìn v dilataèních rozmìrech budov. K dalímu
bezproblémovému pouívání výrobkù je nutno jej seøídit. Pokud
se na následující kroky necítíte dostateènì technicky zdatní, radìji
si pøes nai obchodní poboèku domluvte návtìvu servisního
technika.
Obrázek vlevo zobrazuje místa seøízení. Jsou zde vyznaèeny
i smìry seøízení. Rozmezí seøízení je pouze vertikální (nahoru,
dolù) a to max. 3 mm.
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Regulace pøítlaku køídla k rámu
Pøítlak køídla je øeen jednoduchým a velice snadno nastavitelným zpùsobem. Jedná se o mimostavitelný váleèek - excentr.
Pro nastavení pøítlaku postupujte následovnì:
1.
2.
3.

Uchopte a povytáhnìte od køídla
Pootoèením nastavte poadovaný pøítlak (+/- 0,8 mm)
Upuste a nechejte zaskoèit zpìt

1

2

3

UPOZORNÌNÍ
- pøi seøizování zkontrolujte i dotaenost vrutù celoobvodového kování
- k seøizování pouívejte jen nástroje k tomu urèené
- pokud je na kování závada, nahlaste reklamaci neprodlenì - zabráníte tak dalímu pokození výrobku
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