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Správné ošet¿ení,

Má-li se zamezit
škodám na oknech,
je t¿eba:
• Nevystavovat k¿ídlo
dodatemné zátži.
• Nep¿etámet k¿ídlo
silou p¿es krajní
polohu.
• Nevkládat žádné
p¿edmty mezi
k¿ídlo a rám.
Dbejte tchto rizik,
která vedou k nehod:
• Nebezpemí zranní
p¿i p¿isk¿ípnutí
mezi rám a k¿ídlo.
• Nebezpemí pádu
z otev¿eného okna
• Zranní nárazem
k¿ídla p¿i poryvu vtru
Obsluha otvírav
sklopného okna (symboly)
Křídlo uzavřeno
zelená:
K¿ídlo uzav¿eno
Křídlo v otvíravé
modrá:
poloze k čištění
K¿ídlo ve sklopné
a intenzivnímu větrání
poloze k vtrání
mervená:
Křídlo v poloze pro
K¿ídlo v otvíravé
mikroventilaci
poloze k mistní
Křídlo ve sklopné
a intenzivnímu
poloze k větrání
vtrání
Pozor: k zamezení
nebezpemí se okenní k¿ídlo
musí zafixovat v poloze
otvíravé.
V p¿ípad pot¿eby si
vyžádejte nálepku se
symboly obsluhy okna

Adresa / servis pro
Vaše okno:

Uznání záruky: Pokyny pro ošet¿ení a údržbu
a pro zábranu škodám a úrazu, vmetn návodu
k obsluze, je pro uznání záruky bezpodmínemn
nutné dodržet a ¿ídit se jimi.

Výrobce okna se v p¿ípad pot¿eby
postará o nastavení okna

Otvírav sklopné kování UNI-JET

Doporumujeme pravideln kontrolovat plochu okna a zasklení a odstranit ihned
vady. Tsnní okna se nesmí natírat barvou ani lakem.

Používáte okno s velmi kvalitním
otvírav sklopným kováním Gretsch-Unitas.
Každé okno – jako i jiné prvky
stavby - podléhá normálnímu
opot¿ebení. Lehkost chodu kování
a životnost Vašeho okna velmi závisí
na jejich ošet¿ování.
Uživatel musí alespo¬ jednou romn
na oknech a balkonových dve¿ích:
namazat všechny pohyblivé
a uzavírací prvky a zkontrolovat
jejich funkci,
dotáhnout šrouby okenní kliky
(rozetu kliky opatrn uvolnit).

Nastavení p¿ítlaku k¿ídla

Stranové nastavení k¿ídla na nÔžkách

Stranové nastavení k¿ídla - spodní závs

Zdvih k¿ídla - nastavení p¿ítlaku

+

Doporumujeme uzav¿ít smlouvu
o údržb okna
Vyskytne-li se vada, která již
nezarumí bezchybnou funkci okna,
vyrozumjte o tom ihned svého
okenního odborníka.
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Nastavení p¿ítlaku k¿ídla

