NÁVOD NA OBSLUHU, ÚDRŽBU, SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN, BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ

A. NÁVOD NA OBSLUHU PLASTOVÝCH OKEN, BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ
Zvláště důležité je při obsluze oken dodržování polohy kliky dle uvedeného schématu.

Důležitá informace
- Při zavírání okenního křídla musí být poloha kliky v úplné svislé rovině směrem dolů!
- Při otevírání, zavírání a vyklápění křídla manipulujte s klikou jen pokud je křídlo těsně
přitlačeno na okenní rám!

Upozornění pro uživatele

B. NÁVOD NA ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN, BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ
Profilové systémy VEKA, z kterých jsou otvorové výplně vyráběny, se vyznačují hladkým povrchem
bez pórů, dají se snadno čistit a udržovat. Jsou vybaveny všestranně odolným, trvanlivým a pružným
těsněním. Hladký povrch profilů se prakticky časem nemění ani strukturou, ani barevností.
Jeho údržba spočívá v občasném omytí prachu běžným saponátem (při suchém čistění vzniká
statická elektřina). Při silnějším znečištění proces opakujte. Na výrobky nelze používat hrubé
materiály, jako jsou písky apod. Nepoužívejte ani technické prostředky jako benzín, ředidla, kyseliny a
jiné agresivní látky, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu či výplně.
Jednou ročně se doporučuje promazání jednotlivých částí kování tekutou mazací vazelínou dle
uvedeného schématu.

Pokud jsou výrobky situovány v prašném nebo jinak zatíženém prostředí, je nutné provádět čištění
kování v kratších intervalech. Částečky nečistot vniklé do funkčních ploch kování mohou způsobit
poškození nebo předčasné opotřebení kování a ovlivnit jeho funkci.
Pozor, při poruchách funkce kování je nebezpečí poranění! Pokud okenní element bezvadně
nefunguje, nesmíte jej dále používat. Zabezpečte jej a nechte neprodleně opravit odbornou firmou.

Vždy před příchodem zimy je dobré lehce potřít gumové těsnění tekutou vazelínou. Otvory pro
odvodnění rámů je třeba udržovat volné. Ochranné přepravní fólie je nutné z plastových profilů
odstranit do jednoho měsíce od dodání výrobku.
Kování je od výrobce nastaveno v limitních mezích, což přispívá k dlouholeté bezproblémové
funkčnosti výrobků. Je velmi důležité užívat ovládací mechanismy přesně dle návodu, jinak může dojít
k rozladění kování a následně ke špatné funkci.

C. NÁVOD NA SEŘÍZENÍ OKENNÍCH KŘÍDEL

V případě, že se Vám zdají tyto operace náročné, ponechte seřízení odborníkům. Při montáži jsou
okna a dveře seřízeny, potřeba dalšího seřízení kování po předání zakázky není předmětem
reklamace.

D. ZPŮSOB VĚTRÁNÍ
Všechna moderní okna se vyznačují vysokou těsností, která je důležitá pro dosažení nízkých
tepelných ztrát i pro účinné tlumení venkovního hluku. Chceme-li dosáhnout co nejpříjemnějšího
prostředí v místnosti je nutné v nich zajistit přiměřenou výměnu vzduchu. Proto dbejte na dostatečné a
pravidelné větrání zvláště v místnostech, kde dochází k vzniku nadměrné vlhkosti vzduchu (kuchyň,
koupelna, ložnice, apod.). Zejména v zimě větrejte raději častým a krátkodobým otevřením okna
dokořán než dlouhodobým vyklopením křídla do ventilační polohy "sklopeno". Ušetříte tak mnoho
energie. Rychlé a efektivní je větrání průvanem mezi dvěma protilehlými okny, protože jedno otevřené
okno může být nedostačující. Vyhnete se rosení skel a zavlhání zdiva v okolí zabudovaného okna s
následnou možností vzniku plísní. Větrání pomocí tzv. mikroventilace nezabezpečuje požadavek na
hygienickou výměnu vzduchu v místnosti.

Tento návod platí podle smyslu také pro kování a typy otvorových výplní, jež zde nejsou
speciálně popsány.

