Jak DVE¤E SE¤ÍDIT

Jak OKNA SE¤ÍDIT - kování ROTO NT
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Seﬁízení dveﬁních závûsÛ
Seﬁizovací nástroje:
imbus klíã 4 mm (1b),
imbus klíã 5 mm (1a,2,3)
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1b

Seﬁizovací nástroj:
imbus klíã 4 mm
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Seﬁízení pﬁítlaku kﬁídla
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V˘‰kové seﬁízení kﬁídla
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Boãní seﬁízení kﬁídla
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Stejné pokyny pro obsluhu a údrÏbu platí také pro jiné
typy oken, o kter˘ch není v tomto návodu zmínka.
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Seﬁízení pﬁítlaku kﬁídla
1a - provádí v˘robce - není tﬁeba provádût
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V˘‰kové seﬁízení kﬁídla
POZOR ! Nutno provést rovnomûrnû na v‰ech dveﬁních závûsech seﬁizovaného kﬁídla.
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Boãní seﬁízení kﬁídla

DAFE - PLAST Jihlava s.r.o.
info: 567 570 211

www.dafe.cz

Jak peãovat
o Va‰e okna a dveﬁe

Va‰e nová plastová okna (dveﬁe) jsou témûﬁ bez údrÏby.
Aby Vám po celá dlouhá léta dobﬁe slouÏila, máme pro
Vás pár tipÛ a rad, jak plnû vyuÏívat jejich pﬁedností bez
problémÛ.

Jak okna BEZPEâNù OBSLUHOVAT

Jak okna UDRÎOVAT

Jak okna VùTRAT
Plastová okna z profilÛ REHAU jsou velice tûsná, coÏ
‰etﬁí Va‰i energii a peníze. Aby se z této pﬁednosti nestal
problém s enormním v˘skytem kondenzátu na chladn˘ch
místech a mûli jste stále svûÏí vzduch, dodrÏujte tyto
zásady:
• zejména v zimním období nûkolikrát dennû otevﬁete
okna dokoﬁán na krátkou chvíli, radûji neÏ dlouhodobé
vûtrání pomocí sklopení „vûtraãky“
• ráno vyvûtrat pokud moÏno razantnû cel˘ byt po dobu
15 minut, napﬁ pomocí protilehl˘ch sklopn˘ch „vûtraãek“
• klasické tûsnûní lze nahradit speciálním perforovan˘m
tûsnûním, které zaji‰Èuje stálou v˘mûnu vzduchu dle potﬁeby Va‰eho bytu.

Vyvarujte se nesprávného ovládání !

Okenní kﬁídlo nesmí b˘t vystaveno pﬁídavnému zatíÏení.

NenaráÏet nebo netlaãit kﬁídlo
na okraj okenního otvoru.

Nepokládat Ïádné pﬁedmûty
mezi kﬁídlo a rám okna.

Pﬁi silném vûtru nenechávat
kﬁídlo v poloze otevﬁeno.

Jak okna POPRVÉ VYâISTIT
Okna zneãi‰tûná zbytky malty po stavební ãinnosti je nutné
ãistit velmi opatrnû, nikdy ne na sucho, ale za vydatnáho
smáãení vodou s malou dávkou mycího prostﬁedku.
Zbytky malty nebo jin˘ch tuh˘ch materiálÛ mohou váÏnû
po‰kodit kování a tûsnûní oken.

Oãistit

Jak okna BùÎNù âISTIT
va‰e nová okna po prvotním dÛkladném vyãi‰tûní navyÏadují Ïádnou zvlá‰tní péãi. Po nûjakém ãase se na profilech
mohou objevit ‰mouhy, které lze jednodu‰e odstranit
omytím lihov˘m ãistícím prostﬁedkem. Tímto ãistidlem
lze oãistit jak zneãi‰tûní normální, tak i od olejov˘ch
skvrn. Pro mytí rámÛ se pouÏívají bûÏné saponáty a mycí
prostﬁedky - nikdy se nesmí pouÏívat písek, drátûnka
a rozpou‰tûdla na bázi acetonu, trichloru.

U oken, kde chceme zamezit
pﬁístupu dûtem, mÛÏeme zajistit kﬁídla proti otevﬁení, napﬁ.
pojistkou proti otevﬁení nebo
zamykatelnou klikou.

Pozor ! Pﬁibouchnuté kﬁídlo
mÛÏe zpÛsobit zranûní. Kﬁídlo
pﬁi zavírání drÏet za kliku.

Polohy okenní kliky

Zavﬁeno

Otevﬁeno

Sklopeno

Mikroventilace
(pouze u oken s touto funkcí)

www.dafe.cz

Namazat

Mazací místa kování o‰etﬁete 1x roãnû olejem tak, aby
olej nestékal po vnûj‰ích plochách kování a nezneãisÈoval
povrch v˘robku. K mazání nepouÏívejte kyselé a pryskyﬁici obsahující tuky, nejvhodnûj‰í je olej od odborn˘ch
v˘robcÛ. Pﬁebyteãné mazivo setﬁete such˘m hadrem.
Kromû toho je nutné kontrolovat upevnûní jednotliv˘ch
vrutÛ. Uvolnûné vruty nebo jejich ulomené hlavy je tﬁeba neprodlenû utáhnout respektive vymûnit.

