NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ
Vážení uživatelé,
Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili zakoupením našich výrobků. Předkládáme Vám stručný návod na jejich obsluhu a
údržbu.
PLASTOVÉ PROFILY:
Okenní plastové profily jsou vyrobeny ze speciální směsi PVC odolné vůči povětrnostním vlivům i UV záření. Povrch profilů je možno
čistit běžnými prostředky sloužícími pro úklid domácnosti. Při větším znečištění doporučujeme použít saponáty, případně tekuté prášky.
V žádném případě nepoužívejte technická rozpouštědla a jiné těkavé látky. V případě mechanického poškození ( rýhy, vrypy apod.) je možno
profil přebrousit nebo „vyžehlit“. Tyto práce doporučujeme přenechat odborné firmě. Po montáži oken, zednickém zapravení a případné
malbě doporučujeme co nejdříve odstranit z profilů krycí fólie (nejdéle do třech měsíců). Kontrolujte odvodňovací otvory v dolní části rámu,
při ucpání může zatékat. V případě zanesení, odsajte vysavačem.
KOVÁNÍ:
Okna jsou vybavena vysoce kvalitním celoobvodovým kováním, které je povrchově upraveno proti povětrnostním vlivům a pro
jednoroční provoz také namazáno. Zabraňte vniknutí většího množství hrubého prachu a především malty a písku do dílů kování. Po
zabudování oken doporučujeme vysátí prachu a hrubých nečistot vysavačem a odstranění zbytků malty z drážek okna a z kování. Dodržujte
správné polohování klik. Kování doporučujeme jednou ročně namazat olejem (mazivem na jemné mechanismy) nejlépe vstříknutím maziva
do všech pohyblivých částí kování pouze čirými oleji.
SEŘIZOVÁNÍ KOVÁNÍ:
K seřizování kování je potřeba imbusový šestihranný klíč M4, kterým lze zvedat či snižovat křídlo tak, aby pohyb zavření a otevření
byl hladký bez drhnutí křídla o rám a nástavec malé hvězdičky k seřízení zvedače křídla.
Nejčastější závada: okenní křídlo drhne ve spodním rohu na straně kliky. Řešení: ujistěte se, že zvedač okenního křídla plní svoji
funkci, tedy že při zavření křídlo mírně přizvedne. Pokud tomu tak není, povolte pohyblivý díl zvedače tak, aby bylo zřejmé, že při zavírání je
křídlo zvedačem asi o 1 až 2mm nadzvednuto. V případě že křídlo stále drhne, otočte v protilehlém horním rohu od kliky abusem M4 tak, aby
se roh křídla přitáhl k hornímu závěsu a tím se protilehlý roh křídla přizvedne.
Vše Vám rádi předvedeme, abyste mohli obsluhu svých oken v budoucnu provést sami.
Okna jsou z výroby seřízena na zkušební stolici. Je však možné, že po přepravě oken z výroby na místo určení, montáži nebo po
určité době užívání bude nutné okna znovu seřídit.
TĚSNĚNÍ:
Těsnění je zhotoveno z vysoce kvalitních materiálů s příměsí proti stárnutí a UV záření. Vzhledem k chemickému složení nevyžaduje
žádnou údržbu. Pro případné ošetření je možno použít běžných impregnačních látek na gumové materiály. Jako údržba postačí při mytí oken
otřít těsnění vlhkou utěrkou. V žádném případě na těsnění nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné těkavé látky. Kontrolujte zde není těsnění
poškozeno.
SKLO:
Okna jsou zasklena izolačními dvojskly/trojskly, která zaručují dobrou tepelnou pohodu. Jejich kvalitu certifikátem potvrzuje výrobce
skel i výrobce izolačních dvojskel/trojskel. Údržba je minimální. Použitá skla nejsou pórovitá a jejich údržba spočívá pouze v běžném mytí. Je
nutné se vyvarovat pouze poškrábání nebo jinému mechanickému poškození skel. Případné vady skla pro uznání reklamace nesmí být
viditelné ze vzdálenosti 1m.
VĚTRÁNÍ:
Okno OKNOSTUDIO jsou vyrobeny s maximální vysokou těsností. Vlhkost, která se v prostorách tvoří (vaření, koupání, dýchání,
pěstování květin,..) vždy potřebuje někudy uniknout a vždy kondenzuje na skle, není li zavčas odvětrána. Teplý vzduch s vysokým obsahem
vlhkosti je potřeba odvádět rychlým větráním cca 2-3 minuty obvykle 2x – 5x denně dle potřeby a využívání daných prostor s ohledem na
činnost v nich. Tímto rychlým vyvětráním se interiér místnosti ochladí jen minimálně, ovšem vlhkost je odvedena. Vlhkost v bytě by neměla
překročit 50%.
Věříme, že i tento stručný návod přispěje k dlouhé životnosti a správné funkci našich výrobků a tím i k plné spokojenosti Vaší i Vašich
blízkých.
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