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Zatvorené
Polohy otváravo-sklopného okna
V prípade potreby si

Krídlo v sklopnej polohe (vetranie)


môžete vo vašom servise

Krídlo v otváravej polohe (čistenie, nárazové vetranie)


okien vyžiadať nálepku k
obsluhe

Krídlo zatvorené

Váš servis okien

Náskok so systémom
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Údržba
Rozhodli ste sa pre okná s vysoko hodnotnými otváravo-sklopnými
kovaniami od spoločnosti Gretsch-Unitas Baubeschläge GmbH.
Každé okno podlieha, rovnako ako ostatné diely, bežnému opotrebovaniu.
Ľahkosť chodu okenného kovania ako je životnosť Vašich okien závisí
podstatnou mierou na starostlivosti, ktorú im venujete.

Užívateľ je povinný vykonávať na oknách a
balkónových dverách najmenej raz ročne
nasledovnú údržbu:
Namažte všetky pohyblivé diely a všetky

polohy uzáveru kovaní (
ich správnu funkciu.

) a zabezpečte

Opatrne uvoľnite krytku okennej kľučky

a utiahnite upevňovacie skrutky okennej
kľučky.

Odporúčame Vám uzavrieť servisnú zmluvu.
Ak sa vyskytnú poruchy, ktoré už neumožňujú bezpečnú funkciu okna,
upovedomte bezodkladne vášho odborníka na okná.
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Odporúčame povrch okien a ich zasklenie pravidelne kontrolovať a
odstraňovať poškodenia.
Tesnenie okna sa nesmie natierať ani lakovať.
Nastavenie krídla

T15
T15
Nastavenie prítlaku krídla
na nožnicovom ramene

Bočné nastavenie krídla
na nožnicovom ramene

Nadvihnutie
alebo spustenie
krídla

Bočné
nastavenie krídla na
rohovom uložení

Veľkosť
kľúča 4

T15
T15

Odporúčame vám
prípadným dodatočným
nastavením krídla poveriť
odborný podnik.

Nastavenie
prítlaku krídla na
rohovom uložení

T15
Nastavenie
prítlaku krídla na
uzatváracom čape
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Bezpečnostné upozornenia
Nebezpečenstvo pádu cez otvorené okno!
Nenechávajte otvorené okno bez dozoru!

VÝSTRAHA

Riziko pomliaždenia a porezania!
Pri zatváraní okna dbajte na to, aby sa medzi krídlom a
rámom nenachádzali žiadne časti tela!

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zranenia kvôli pohybu krídla v otváravej
polohe, napríklad pri náraze vetra!
Nenechajte okno počas vetra otvorené alebo prichyťte,
prípadne upevnite krídlo v otvorenej polohe!

POZOR

Poškodenie okna pretočením krídla!
Nepritláčajte krídlo proti stene!

POZOR

Poškodenie okna nadmerným zaťažením krídla!
Nezaťažujte krídlo dodatočnou hmotnosťou!

POZOR

Poškodenie okna predmetmi!
Medzi krídlom a rámom nezovrite ani nestavajte žiadne
predmety!
Záruka
Dbajte na bezpečnostné upozornenia a tiež na údaje k
údržbe a obsluhe.
Dodržiavanie týchto údajov a pokynov je nevyhnutne
potrebné na zachovanie prípadných nárokov na záruku.
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