Návod k oetøování a k údrbì
Aby byla zachována funkènost otevíravì sklopného kování (OS) pro okna
a balkónové dveøe, je nutno provést jednou roènì následující úkony:
●

U èástí kování, které mají bezpeènostní charakter, je nutno v pravidelných intervalech
kontrolovat jejich opotøebení.

●

Vechny pohyblivé èásti a uzavírací místa kování je nutno mazat.

●

Je nutno pouívat jen takové èistící a oetøovací prostøedky, které nenaruí ochranu
proti korozi.
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TREND Návod
k obsluze a údrbì
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Uzávìry a uzavírací èepy mazat
technickou vaselinou. Do vech
vodících dráek kápnout pár
kapek oleje na spodní táhla.

Úhelníkové nùky:
roub smí pøeènívat
max. 1 mm.
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Pøítlak silnìjí
Tyté pokyny pro oetøování a údrbu kování platí také pro jiné typy oken, o kterých nebyla
v tomto návodu speciální zmínka (napø. otevírací nebo sklopná okna, dvoukøídlá otevírací sklopná a otevíravá okna a pod.)

Støed
Pøítlak slabí

Plastová okna

Pokyny k záruce výrobku
➧ Vae okna popø. dveøe jsou vybaveny hodnotným
otevíravì sklopným kováním. Obsluha je jednoduchá
a bezproblémová, pøesto by jste si mìli pøesnì
proèíst tento návod a dbát pokynù k obsluze. Ve
vaem vlastním zájmu také prosíme nezapomínejte
na bezpeènostní pokyny.

Nastavení jednotlivých
dílù kování

Pokyny pro uivatele

Seøízení kování jako i svìování a zavìování
køídel mùe být provádìno pouze odborníky.

Nedopustit pøídavné zatíení køídla.

Svìování popø. zavìování køídel:

Nedopustit pøitlaèení køídla k okraji okenního
otvoru.

Svìení:
pøi uzavøeném køídle vytáhnout loiskový kolík smìrem dolù.

➧ V kadém pøípadì uschovejte tento návod k obsluze
a údrbì a informujte také ostatní uivatele o jeho
obsahu.

Zavìení:
nasadit køídlo na èep,
zavìsit, dovøít (neuzavírat
klikou). Zasunout loiskový kolík smìrem nahoru.

➧ Zjistìte, zda je nutno mít na oknech nálepku s návodem k pouití.
➧ Aby byla Vae okna funkèní dlouhá léta, dbejte prosím následujícího návodu k oetøování a k údrbì.

Nedopustit vloení jakýchkoli
do otvoru mezi køídlem a rámem.

pøekáek

POZOR!!!
Nebezpeèí zranìní (pøiskøípnutí) èásti tìla
mezi køídlem a rámem.

Nebezpeèí vypadnutí.

Pouití otevíravì
sklopného kování
Poloha kliky k dlouhodobému vìtrání místnosti.
Poloha kliky ke krátkodobému vìtrání (nárazové
vìtrání), nebo pro èitìní
okenních tabulí. Nenechávat okna bez dozoru!
Poloha kliky uzavøeno
- místnost bez dozoru, není
nutno vìtrat

Zvlátní poloha kliky
pro provedení se
tìrbinovým vìtráním

Pro pøípady, e se okna vlivem vìtru, nebo prùvanu
ve sklopné poloze zabouchnou, popø. se v otevøené poloze
otevírají, nebo zavírají, je mono pouít speciální pøísluenství.

Seøízení polohovací
pojistky:
Povolit roub, pohyblivou èástí posunout
smìrem nahoru nebo
dolu a roub utáhnout.

Vrácení polohovací
pojistky do støedové
polohy:
1. Pomocí imbus klíèe
ztlaèit pruinu.
2. Protikus polohovací
pojistky dát do støedové polohy.

1

Nebezpeèí zranìní vlivem vìtru, prùvanu.

2

Mìlo-li by dojít k chybnému nastavení polohy kliky: stisknìte
pøi pootevøeném køídle pojistku, klikou pak lze pohnout
do libovolné polohy.

Monosti seøízení køídla:
Zvedání popø. spoutìní
køídla na nùkách:
estihranný klíè.
Úhelníkové nùky
estihranný klíè M4.
Pøítlak køídla na nùkách:
estihranný klíè M4.

Nastavení spodního
rohového loiska:
vodorovnì i svisle estihranný klíè M4.
Pøítlak spodního rohového loiska: klíè Torx T20.

Veobecné rady
pro Vae okna
Dobré okno mùe být více neli prostøedek pro výmìnu vzduchu
a tepla: je to zároveò ozdobný prvek a souèasnì stavební díl,
na který jsou kladeny vysoké technické poadavky. Kromì
dùleitého oetøování kování oken by jste mìli prùbìnì kontrolovat povrch rámù a køídel, zasklení, tìsnìní a pokozená místa
ihned opravit. K èitìní poívejte vdy jen bìné èistící prostøedky s nízkou agresivitou!!!
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