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NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU

Zákazník je povinný dodržiavať pokyny pre správnu obsluhu a údržbu výrobkov, potreb-
nú pre zachovanie záruky, úžitkových vlastností a podmienky prípadného reklamačného 
konania.  Zákazník je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a  pred začatím 
manipulácie a užívaním výrobkov, podrobne preštudovať celý návod na použitie a údržbu.

VAROVANIE! Nedodrživanie pokynov a postupov uvedených v NÁVODE NA POUŽITIE 
A ÚDRŽBU môže viesť k nezvratnému poškodenu výrobkov. Také poškodenie výrobkov 
môže byť dôvodom k strate záruky.

1. IDENTIFIKÁCIA PRODUKTU
a) Plastové okná a balkónové dvere
Plastovými oknami nazývame konštrukcie s priehľadnou, alebo priesvitnou výplňou, osadzované 
spravidla do obvodovej steny. Sú určené pre denné osvetlenie, prípadne pre prirodzené (priame) 
vetranie vnútorných priestorov budov. Plnia zároveň aj funkciu tepelno-izolačnú, zvukovo-izo-
lačnú, ochrannú, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom a iné. Balkónové dvere, okrem 
toho umožňujú priechod na balkón, terasu, prípadne lodžiu. Plastové okná a balkónové dvere sú 
určené pre použitie do bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na 
požiarnu odolnosť a dymotesnosť.

b) Vonkajšie dvere
Plastové vonkajšie dvere sú určené pre použitie do bytových a nebytových objektov, na ktoré sa 
nevzťahujú požiadavky reakcie na oheň a požiarnu odolnosť. Uzatvárajú priechodné otvory vo 
vonkajších, prípadne vnútorných stenách. Konštrukčne sú riešené buď s priehľadnou, priesvit-
nou, alebo plnou výplňou.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
dôležité upozornenia pre prácu a manipuláciu s plastovými oknami

Bezpečnostné upozornenie
Pri vykonávaní všetkých prác na oknách a balkónových dverách dbajte na svoju bezpečnosť! 
Zachovajte odstup detí a osôb, ktoré nemôžu odhadnúť hroziace riziká, od miesta nebezpečen-
stva! Nenechávajte v pracovnom priestore ležať žiadne náradie a zabráňte kvapkaniu mazacích 
prostriedkov na podlahu!

VAROVANIE
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Nebezpečenstvo zranenia zachytením časti tela
Pri zatváraní okien/balkónových dverí, nikdy nesiahajte do 
priestoru medzi krídlom a rámom.

Nebezpečenstvo zranenia zachytením časti tela
Pri zatváraní okien/balkónových dverí, nikdy nesiahajte do 
priestoru medzi krídlom a rámom.

Nebezpečenstvo poranenia a materiálnych škôd 
pritlačením krídla, proti okraju otvoru!
Zabráňte pritláčaniu krídla proti okraju otvoru (ostenia).

Nebezpečenstvo poranenia a materiálnych škôd
Zabráňte pritláčaniu krídla proti okraju otvoru (ostenia).

Nebezpečenstvo zranenia a materiálnych škôd, vnik-
nutím prekážok do medzery medzi krídlom a rámom 
Vyvarujte sa vniknutiu prekážok do otvorenej medzery medzi 
krídlom a rámom.

Nebezpečenstvo zranenia vplyvom vetra 
Vyvarujte sa pôsobeniu vetra na otvorené krídlo. Pri vetre 
a prievane okno dobre uzavrite.

Nebezpečenstvo poranenia a materiálnych škôd 
dodatočným zaťažením krídla
Vyvarujte sa dodatočnému zaťaženiu krídla.

Nebezpečenstvo poranenia a materiálnych škôd 
Vyvarujte sa používania výrobkov s poškodenou alebo rozbitou
sklenenou výplňou.
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Výmena vzduchu v miestnosti
 
VAROVANIE! Inštalácia a používanie okien a vonkajších dverí v miestnostiach, 
s inštalovanými spotrebičmi palív
 
Pri výmene okien a  dverí dochádza k  zmene systému vetrania v  miestnostiach a  budovách  
s inštalovanými plynovými spotrebičmi, v prevedení A a B, ale aj s inštalovanými spotrebičmi na 
tuhé a kvapalné palivá (napr. kotly, krby, krbové kachle, sporáky atď.) Z tohto dôvodu je nutné, 
aby vlastník takýchto spotrebičov zabezpečil dostatočný prívod vzduchu pre bezpečné spaľova-
nie, v súlade s platnou legislatívou. Pri výpočte požadovaného množstva vzduchu pre spaľovanie, 
sa nemôže počítať s infiltráciou výplňami otvorov!

Problematika kondenzácie – difúzia vodnej pary
Stavebné normy a  predpisy nekompromisne vyžadujú: Škáry medzi konštrukciami, spájajú-
ce vnútorné a vonkajšie prostredie, je nutné trvalo utesniť proti prenikaniu vzduchu a vodnej 
pary! Molekula vodnej pary je menšia, ako molekula vzduchu, preto vzduchotesný neznamená 
automaticky parotesný.

Problematika kondenzácie
V obývaných miestnostiach neustále vzniká vodná para. Pokiaľ nebude táto vlhkosť vetraním 
odvedená z interiéru, stúpa jej koncentrácia vo vzduchu. Následkom je jej kondenzácia na naj-
chladnejších miestach (povrchoch) ako sú rohy, okná, ostenia, parapety, hlavy skrutiek atď. Kon-
denzácia ďalej vedie k vzniku plesní a ďalším škodám na stavebnom diele. Z týchto dôvodov je 
nutné zamedziť kondenzácii na povrchu konštrukcií!

Vzduch a vlhkosť
Vzduch obsahuje vodnú paru. Množstvo vodnej pary, ktoré vzduch dokáže absorbovať, je závis-
lé na teplote vzduchu. Čím teplejší je vzduch, tým viac vlhkosti dokáže absorbovať. Relatívna  
a absolútna vlhkosť vzduchu sú teda priamo spojené s jeho teplotou.

Správne vetranie interiéru
Najjednoduchším indikátorom je vonkajšie sklo – ak zostáva zarosené, je potrebné vetrať. V ku-
chyni, kúpeľni, alebo v miestnostiach, kde sa zdržiava viac ľudí, sa uvoľňuje veľké množstvo vlh-
kosti – za noc a osobu aj okolo 1. litra. Z tohto dôvodu sa môžu okná rosiť. Tento jav máva neprí-
jemné následky: pleseň na stropoch, stenách, okennom tesnení a za nábytkom, ple snivé škvrny 
v rohoch miestností. To všetko môže spôsobiť trvalé poškodenie stavebného fondu a taktiež býva 
často príčinou zdravotných rizík. Prevenciou týchto rizík je správne a intenzívne vetranie. Ráno 

VAROVANIE
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vetrajte všetky miestnosti po dobu 10 až 15 minút, cez deň potom podľa využitia miestností 
ešte 3 až 4-krát po dobu 5 minút. Pritom vypnite kúrenie a okná otvorte dokorán. Tento spôsob 
vetrania je oveľa účinnejší a úspornejší, ako trvalo pootvorené okná, pretože suchý okysličený 
vzduch zvonku sa ohrieva rýchlejšie.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo zranenia, pri poruchách funkčnosti okenného 
elementu! Pri poruchách funkčnosti okno ďalej nepoužívajte. Okno zabezpečte 
a nechajte neodkladne opraviť odborníkom.

3. POKYNY PRE BEZPEČNÚ PREPRAVU, 
    MANIPULÁCIU A SKLADOVANIE.

Prepravu výrobkov je potrebné prednostne zabezpečovať s využitím dopravných prostriedkov 
s krytou ložnou plochou; ak sú výrobky prepravované na voľnej ložnej ploche, musia byť tieto vý-
robky balené zvláštnym spôsobom tak, aby bol chránený každý výrobok. Výrobky vzájomne opie-
rame plastovou časťou, tzn. rámom a krídlami; jednotlivé výrobky od seba oddeľujeme delia cimi 
prvkami – samolepiacimi korkovými, alebo penovými preložkami v minimálnom množstve 4ks 
tak, aby sa plochy výrobkov vzájomne nedotýkali. V prípade, keď vzhľadom na povahu výrobkov 
nemôžeme tieto vzájomne oprieť plastovou časťou, vkladáme medzi tieto výrobky vhodný ma-
teriál, napr. tvrdený polystyrén.

Manipulácia s výrobkami uloženými do prepravných stojanov sa vykonáva len vysokozdvižnými 
vozíkmi, vybavenými lyžinami na uchopenie stojanu. U zdvíhacích zariadení nesmie dochádzať 
k prekračovaniu maximálnych povolených hodnôt.

Pri ručnej manipulácii s výrobkami treba si počínať opatrne, aby nebol nikto ohrozený. Pri zdví-
haní predmetov je potrebné dbať na to, aby sa prenášane predmety nemohli vyšmyknúť z ruky, 
poraniť nohy, alebo priraziť, či priškripnúť prsty.  Príliš rýchle a  unáhlené zdvíhanie bremien, 
alebo nesprávny postoj pri zdvíhaní s ohnutým chrbtom, býva príčinou mnohých úrazov; osoba 
nesmie preceňovať svoje sily a zdvíhať bremená, na ktoré svojimi silami nestačí. Pri manipulácii 
s výrobkami je vhodné používať pracovné rukavice.
 
Plastové výrobky sa skladujú tak, aby boli chránené proti priamemu pôsobeniu klimatických 
vplyvov (slnko, dážď, sneh a  pod.), tzn.  v krytom priestore. Výrobky vzájomne opierame pla-
stovou časťou, tzn. rámom a krídlami; jednotlivé výrobky od seba oddeľujeme deliacimi prvkami 

– samolepiacimi korkovými, alebo penovými preložkami, v minimálnom množstve 4ks tak, aby sa 
plochy výrobkov vzájomne nedotýkali. V prípade, keď vzhľadom na povahu výrobkov nemôžeme 
tieto navzájom oprieť plastovou časťou, vkladáme medzi tieto výrobky vhodný materiál, napr. 
tvrdený polystyrén.

VAROVANIE
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4. POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE
manipulácia s otváravo-sklopnými plastovými oknami a balkónovými dverami 

Otvorenie okna

Sklopenie okna 

Mikroventilácia
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OVLÁDANIE – VÝKLOPNÉ 
manipulácia s výklopnými plastovými oknami 

OVLÁDANIE – VÝKLOPNÉ 
manipulácia s výklopnými plastovými oknami 
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POSUVNÉ DVERE ŠTANDARDNÉ 
manipulácia s posuvnými dverami

Vaše okná a  dvere sú vybavené vysoko kvalitným posúvno-sklopným kovaním.  Obsluha je 
jedno duchá a bezproblémová. Napriek tomu by ste sa mali dôkladne zoznámiť s týmto návodom 
a dodržiavať pokyny na obsluhu. Vo svojom vlastnom záujme nezabudnite ani na bezpečnostné 
pokyny a odporúčania. O obsahu týchto pokynov informujte aj ostatných užívateľov a tento ná-
vod na obsluhu a údržbu starostlivo uschovajte. Na okná odporúčame umiestniť nálepku s ná-
vodom na obsluhu.

Dodržiavajte pokyny na údržbu! Zaistíte tak funkčnosť a bezpečnosť okien a dverí na dlhé roky.

Nebezpečenstvo 
poranenia 
častí tela zovretím 
medzi krídlo a rám

Nebezpečenstvo 
pádu 

Nezaťažujte 
dodatočne krídlo

Do škáry medzi 
krídlo a rám nevkla-
dajte 
žiadne predmety, 
ktoré by bránili 
pohybu

ZATVORENÉ

VYKLOPENIE A ZATVÁRANIE

OTVORENÉ / POSUV
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Všeobecné tipy pre vaše okná
Dobré okno dokáže viac, než len zabezpečiť svetlo a vzduch. Okná a dvere predstavujú dizajnový 
a súčasne konštrukčný prvok, na ktorý sú kladené vysoké technické požiadavky. 
Popri dôležitom ošetrovaní kovania by ste tiež mali priebežne kontrolovať povrch okna, zasklenie 
aj stav tesnení a ihneď odstrániť prípadné vady a poškodenia. Na čistenie nepoužívajte leptavé 
prostriedky, len mydlovú vodu. 
Prvky kovania nepretierajte farbou!

Nastavenie okna
Nastavenie kovania rovnako, ako nasadenie a  vysadenie krídiel smie vykonávať výhradne  
odborná montážna firma. 

a) uvoľniť poistnú skrutku spojovacej tyče vozíka (na strane kľučky) 
b) posunutím spojovacej tyče smerom (2) vľavo, alebo vpravo nastaviť rovnaký odstup krídla od rámu (1) 
c) spojovaciu tyč zaistiť skrutkou

a) vytiahnuť nastavovací poistku (1)
b) nastaviť výšku. (+ 4 mm, - 2 mm) 
c) nastavovaciu poistku opäť zasunúť

Nastavenie nábehu krídla
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Prítlak

Slabší prítlak
 
Základná poloha 
uzatváracích čapov.
 
Silnejší prítlak

Montáž krídla 
Nasledujúcim pokynom je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť odbornej montážnej firmy, 
pretože vlastná montáž je mimo zóny vplyvu výrobcu kovania! 

a) Nožnice zo strany protiľahlej od prevo-
dovky, nasunúť na doraz do krycej koľajnice 
(nožníc) 

b) poistnú skrutku pomocou TX 25 
priskrutkovať na doraz 

c) aktivovať poistku vysadenia! 
Poistku vysadenia 1 zatlačiť na oboch 
vozíkoch smerom k vodiacej koľajnici, 
kým nezapadne do označenej polohy 2

uzatváracie čapy

pr
ilie

ha
vá

 st
ra

na

i. S. čapy
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POZOR: V prípade, ak poistka proti vysadeniu nezapadne do označenej polohy, 
okenné krídlo nie je bezpečne namontované. Hrozí nebezpečenstvo úrazu! 

Odporúčame, aby nasadenie, aj samotná montáž okien a dverí, bola realizovaná 
odborným pracovníkom. 

Uvedené pokyny na obsluhu a údržbu kovania, sú platné aj pre ostatné typy posuvno-sklopných 
okien (napr. Schéma C)!

Pre zaistenie funkčnosti posuvno 
sklopného kovania (SKB), vykoná-
vajte aspoň raz ročne nasledujúcu 
údržbu:
 
• skontrolujte v pravidelných interva-
loch opotrebovanie kovania
• mazacou vazelínou ošetrite všetky 
pohyblivé a uzatváracie súčasti 
posuvno sklopného kovania 
• používajte iba také čistiace 
a údržbové prostriedky, ktoré nemajú 
negatívny vplyv na antikoróznu 
ochranu súčastí kovania
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POSUVNÉ DVERE s núteným ovládaním 
manipulácia posuvných dverí s núteným ovládaním

ZATVORENÉ 

SKLOPENÉ

POSUN 

Detail kovania PSK 
s núteným ovládaním
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Detail kovania PSK s núteným ovládaním – nastavovacie body

pr
ilie

ha
vá

 st
ra

na

i. S. čapy
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Detail kovania PSK s núteným ovládaním – nastavovacie body

POSUVNÉ DVERE ZDVIŽNÉ 
nastavenie protiplechov SIEGENIA-AUBI® 

Venujte prosím pozornosť pravidelnému premazávaniu, aj udržiavaniu tesniacich kief v čistote. 
V prípade nečistôt na tesniacich kefách, hrozí poškriabanie a netesnosť výrobku.

VAROVANIE! Pri manipulácii dbajte na zvýšenú opatrnosť – hrozí vážne zranenie prstov 
ponechaných pri posune vo vonkajšej ovládacej mušli! Zvýšenú opatrnosť dbajte rovnako 
pri dojazde krídel – vzhľadom k ich veľkosti a váhe (až 300 kg), hrozí nebezpečenstvo 
vážneho zranenia aj usmrtenia, najmä detí, domácich zvierat a pod. 
Zabráňte deťom bez dozoru manipulovať s krídlami!

VAROVANIE

Vonkajšia
mušľa 

Posun otvárania 

Pri ponechaní prstov 
vo vonkajšej mušli hrozí,
pri dorazení pomliaždenie, 
alebo rozdrvenie prstov 

Pri doraze krídla hrozí 
vážny úraz (najmä detí)
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VCHODOVÉ DVERE

Zámok nikdy nerozoberať!  Všetky otvory vyvŕtať ešte 
pred osadením zámku! 

Štvorhran kľučky 
nenasadzovať násilím! 

Zámok zamykať 
len príslušným kľúčom! 

Pri montáži cylindrickej vložky 
nepoužívať násilie! 

Neotáčať násilne kľúčom, (prípadne 
použitím iného náradia) 

Kľučku a kľúč nepoužívať 
súčasne! 

Kľučku zaťažovať, iba v nor-
málnom smere otáčania (max. 
zaťaženie 15 kg)! 

V prípade akéhokoľvek poško-
denia zámok vymeňte 

Uzatvorené dvojkrídlové dvere 
neotvárať násilím, cez druhé 
krídlo! 

Dverové zástrče nepoužívať,
ako poistku proti uzavretiu 
dverí.

Neprenášať dvere za kľučku!

Nenatierať dverové zástrče,
ani strelku.

Nemazať dverný zámok! 
Mazať iba dverové zástrče 
a strelku 1x ročne.

 * Mazivo 
** Prostriedok na odstránenie korózie 
*** Silikónový sprej
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OVLÁDANIE A NASTAVENIE VCHODOVÝCH DVERÍ

OVLÁDANIE DVERÍ 

Plastové vstupné dvere sa vyrábajú iba ako otváravé. Obsahujú viacbodové automatické zámky, 
ktoré umožňujú uzamknutie na piatich miestach. Dvere sú ďalej vybavené kľučkou / kľučkou, 
prípadne kľučkou / guľou, hliníkovým prahom a nastaviteľnými dverovými závesmi. Pri zatváraní 
vstupných dverí nestláčajte kľučku, obvodové tesnenie odtlačí krídlo. Dvere zatvárajte iba za-
tlačením, alebo pritiahnutím krídla k rámu – západky zaskočia do protikusov na ráme a dvere sa 
následne zaistia. V prípade dvojdielnych vstupných dverí sa otváranie a zabezpečenie druhého 
krídla, ktoré nemá kľučku, ovláda pomocou rázvor.  Spodná a  horná rázvora, pri zatvorenom 
krídle zapadnú do západiek na ráme a prahu – tým sa krídlo zaistí v zatvorenej polohe. Povy-
tiahnutim rázvor potom krídlo odistíte a môžete ho otvoriť. Aby krídlo správne priliehalo k rámu, 
je možné protikusy rázvor nastavovať pomocou excentrov.

NASTAVOVENIE VSTUPNÝCH DVERÍ 

Krídlo vstupných dverí sa môže postupom času zvesiť a začať drhnúť, prípadne môžu nastať 
problémy so zamykaním. To závisí na rozmeroch, hmotnosti a konštrukcii dverí aj na prevádzko-
vých a teplotných podmienkach. 
Z týchto dôvodov je potrebné po určitom čase vykonať správne nastavenie dverí. K nastavovaniu 
sa používajú imbusové kľúče č. 3 a 5. Nastavovacie skrutky sa nachádzajú na dverných zá-
vesoch. Pri nastavovaní počítajte s  tepelnou rozťažnosťou materiálu – ponechajte vôľu medzi 
časťami krídla a rámu. Nastavovanie vždy vykonávajte pri odomknutých a pootvorených dve-
rách. Pri nastavovaní vchodových dverí vždy počítajte s tepelnou rozťažnosťou materiálu. Z tohto 
dôvodu nechajte dostatočnú vôľu medzi časťami krídla a rámu.
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NASTAVOVANIE VSTUPNÝCH DVERÍ

1. Posunutie krídla hore/dole
Odstráňte spodný kryt, nasaďte imbusový kľúč do 
nastavovacej skrutky (1) a otáčaním doprava, prí-
padne doľava nastavte polohu krídla. Po nastavení 
krytku nasaďte späť. Pri posúvaní krídla nahor, je 
nutné krídlo nadvihovať (2), aby nedošlo k  strh-
nutiu závitu, alebo roztrhnutiu hlavy nastavovacej 
skrutky. Nastavenie vždy vykonávajte u všetkých 
troch závesov rovnako, aby tieto boli zaťažené 
rovnomerne.

2. Posunutie krídla doľava/doprava
Odstráňte kryt nastavovacej skrutky. Nasaďte im-
busový kľúč nastavovacej skrutky (3) a otáčaním 
doprava, prípadne doľava nastavte požadovanú 
polohu krídla.  Po dokončení nastavenia nasaďte 
kryt skrutky späť.  Nastavenie vždy vykonávajte 
u všetkých troch závesov rovnako, aby tieto boli 
zaťažené rovnomerne.

3. Posunutie dverného krídla k zárubni, 
alebo od zárubne (nastavenie prítlaku 
krídlo–rám na strane závesov)
Zložte horný kryt nastavovacej skrutky.  Nasaďte 
imbusový kľúč do nastavovacej skrutky (4) a otá-
čaním doprava, prípadne doľava postupne nastav-
te u všetkých troch závesov polohu dverového 
krídla (detail 5).  Po dokončení nastavenia opäť 
nasaďte kryt skrutky späť.

Panikové kovanie
Jedná sa o zámky a kovanie, ktoré umožňujú rýchle a bezpečné otvorenie dverového krídla, prípad-
ne krídel v prípade ohrozenia (požiar a pod). Zámky a kovanie sú konštruované tak, aby stlačením 
kľučky, alebo zvislej panikovej hrazdy odomkli a otvorili dvere, aj keď nie je k dispozícii kľúč, ktorým 
možno uzamknutý zámok otvoriť. Kovanie môže byť tiež napojené na bezpečnostné systémy, ktoré 
sú napájané elektrinou; napriek tomu je dvere možné otvoriť, aj v prípade výpadku prúdu.

5

1

2

3

4
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Panikové kovanie kľučka / guľa – zvonku neprístupné (bez kľúča) 

Kovanie určené pre dvere, u ktorých sa vyžaduje zabránenie neo-
právnenému vniknutiu do budovy zvonku. Otvorenie dverí proti sme-
ru úniku je možné, až po odomknutí dverí a to výhradne prostredníc-
tvom kľúča.

Núdzové otváranie (v smere úniku) 
Dvere sa otvárajú zvnútra a to stlačením kľučky. Otváranie zvonku je možné, len 
otočením kľúča v cylindrickej vložke až na doraz (vrátane zatiahnutia strelky).

Otváranie
Zvnútra: Kľúčom až na doraz, prípadne kľučkou ovládame strelku – tým umožní-
me prechod dverami. 
Zvonku: Otočením kľúča v cylindrickej vložke až na doraz, aby došlo k plnému 
odomknutiu uzáveru a následne zatiahnutiu strelky, po ktorom následne dôjde 
k otvoreniu dverí.

Uzamykanie (platí pre smer úniku i smer zvonku) 
Dvere zamykáme otočením kľúča až na doraz (pozri obrázok), aby došlo k úplné-
mu uzamknutiu dverového uzáveru; týmto pohybom docielime základnú polohu. 

Kovanie určené pre dvere, u ktorých sa vyžaduje zabránenie neo-
právnenému vniknutiu do budovy zvonku. Otvorenie dverí proti sme-
ru úniku je možné, až po odomknutí dverí kľúčom. Pohybom kľúča je 
možné nastaviť, aj dlhodobý priechod zvonku.

Núdzové otváranie (v smere úniku)
Dvere sa otvárajú stlačením kľučky. Otváranie zvonku je možné, až po otočení 
kľúčom v cylindrickej vložke na doraz, do krajnej polohy pre otvorenie. Následne 
je možné kľučkou ovládať zatiahnutie strelky.

Otváranie uzamknutých dverí pomocou kľúča
Zvnútra: Otočíme kľúčom v cylindrickej vložke až na doraz, alebo kľučkou otvo-
ríme dvere. 
Upozornenie: Priechod dverami je možný z oboch strán! 
Zvonku: Odomkneme pomocou kľúča a stlačíme kľučku, tým docielime zatia-
hnutie strelky. 
Upozornenie: Priechod dverami je možný z oboch strán!

Uzamykanie (platí pre smer úniku i smer zvonku) 
Zamykáme pomocou kľúča. Kľúčom otočíme až na doraz, aby došlo k úplnému 
uzamknutiu dverového uzáveru. Týmto pohybom docielime základnú polohu. 
POZOR
Ak nemá byť umožnené otváranie dverí zvonku, musia byť dvere uzamknuté 
pomocou kľúča.

Kľučka/kľučka – nastaviteľná priechodnosť zvonku
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Panikové kovanie kľučka / kľučka – priechodnosť zvonku 
Kovanie určené pre dvere, u ktorých je nutné občas umožniť priechod zvonku. Po otvorení dverí 
zvnútra, dôjde k automatickému spriechodneniu dverí i zvonku, čo je ideálne napr. pre záchran-
né zložky, alebo pre organizovaný pohyb osôb, aj proti smeru úniku. Ak chceme znovu zabrániť 
priechodu dverami smerom zvonku, musíme dvere znova zvonku zamknúť pomocou kľúča.

Núdzové otváranie v smere úniku 
Dvere otvoríme pomocou kľučky. Otvorením zvnútra 
sa takisto aktivuje kľučka smerom zvonku – dvere sa 
tak stanú priechodnými v oboch smeroch.

Otváranie (odomykanie uzamknutých 
dverí, pomocou kľúča) 
Zvnútra: Kľúčom otočíme až na doraz, do krajnej 
polohy pre otvorenie, následne stlačíme kľučku pre 
docielenie zatiahnutia strelky. 
Upozornenie: Priechod je teraz možný oboma smermi! 
Zvonku: odomykáme pomocou kľúča, následne je 
možné otvoriť pomocou kľučky. 
Upozornenie: Priechod je teraz možný oboma 
smermi!

Uzamykání (platí pro směr úniku i směr 
zvenku) 
Uzamykáme pomocou kľúča. Kľúčom otočíme až na 
doraz, aby došlo k úplnému uzamknutiu dverového 
uzáveru. Týmto pohybom docielime základnú polohu. 
POZOR
Ak nemá byť umožnené otváranie dverí zvonku, 
musia byť dvere uzamknuté pomocou kľúča. 
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Nastavenie západky zámku 
Aby krídlo dverí tesne doliehalo k  rámu, je dôležité presne nastaviť rámový protikus hlavnej 
západky dverového zámku. Nastavenie sa vykonáva posunutím protikusu tak, aby bolo možné 
dobre doraziť krídlo k rámu, pre zacvaknutie západiek a pre ľahké zamykanie. Krídlo by nemalo 
mať pri zatvorení vôľu. Povoľte upevňovacie skrutky (1) a nastavte protikus (2); po nastavení 
upevňovacie skrutky opäť utiahnite. Nastavenie protikusu ovplyvňuje silu potrebnú k otáčaniu 
cylindrickej vložky a  tým aj silu potrebnú k  uzamknutiu dverí.  Zámok vstupných dverí nikdy 
nerozoberajte!

nastavenie protikusu zámku, nastavenie protikusu 
hornej a spodnej západky 

1

2

1

2
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Elektrické samozamykacie zámky
údržba elektrických samozamykacích zámkov ASSA ABLOY® / modelová rada E-line

Údržba zámkov 
Pre zachovanie dlhodobej životnosti elektrických zámkov, je potrebné minimálne 2x ročne 
skontro lovať ich funkčnosť (u zámkov s  panikovou funkciou, odporúčame mesačnú kontrolu 
funkčnosti
uzamykacieho systému).

Pri revízii zámku je nutné riadiť sa týmito pokynmi: 

• na mazanie zámkov nikdy nepoužívajte mazadlá typu WD 
• k mazaniu zámkov sú určené len mazadlá napr. ISOFLEX TOPAS NB 52 
• premazáva sa iba delená strelka a závora zámku a to iba nutným a primeraným množstvom 

(kvôli usadzovaniu nečistôt) 
• pre bezproblémový chod, je potrebné opakovane kontrolovať všetky vonkajšie časti zámku, 

tj. kontrolovať a  prípadne doťahovať skrutky na zámku, skrutky protiplechu, svorníkové 
skrutky kovania a červíkov na kľučkách 

• je nutné kontrolovať aj dverovú medzeru 
• v prípade rozetového kovania, kontrolujte najmä dotiahnutie všetkých skrutiek a správnu 

inštaláciu voči zámku
• kontrola častí zámkov: opotrebenie delenej strelky, dotiahnutie zaisťovacej strelky, do-

tiahnutie panikovej skrutky, prípadne jeho zabezpečenie vhodným typom lepidla, kontrola 
vratných pružín, opotrebenie závory a jej hladký chod 

Súčasťou preventívnej kontroly, je optické prekontrolovanie správneho osadenia dverového 
krídla, prípadne zabezpečenie nastavenia dverového zatvárača ( pohonu) a  samotnej funkcie 
zámku. Ďalej je potom nevyhnutné vykonanie kontroly hladkého a správneho chodu vysunutia 
závory, správneho uzamknutia a posúdenie, či zámok nie je vo dverovom krídle uvoľnený.
 
Vyššie popísanú revíziu je potrebné vykonávať opakovane po celú dobu životnosti zámku; tým sa 
výrazne predĺži životnosť celého uzáveru a predíde sa mnohým poškodeniam. Pravidelnosť kon-
trol závisí od počtu priechodov. Zvýšenú pozornosť venujte aj kontrole dverí. Vykonávať kontroly 
odporúčame po výraznejšej zmene počasia (jar, jeseň), kedy dochádza k najväčším dilatačným 
zmenám na dvernom krídle plášťových dverí. Zmena vôle medzi dverami a zárubňou môže viesť 
k zhoršeniu funkčnosti, prípadne k pozastaveniu chodu zámku.

V žiadnom prípade nevykonávajte nastavenie elektrozámkov – vždy kontaktujte 
odbornú firmu!

VAROVANIE
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Upozornenie: 

1. Zámky nikdy nepremazávajte mazadlom typu WD pod. 
2. Dodržiavaním týchto pokynov výrazne predĺžite životnosť zámku. 
3. Záruka zaniká v prípade nedodržania týchto podmienok, aj v prípade vlastnej úpravy, či 

mechanického poškodenia, popr. poškodenia ochrannej etikety. 
4. Najčastejšou vadou nefunkčnosti zámkov, je ich znečistenie kovovými šponami, alebo dre-

venými pilinami. Dbajte preto na zvýšenú pozornosť pri inštalácii, aby sa predišlo vniknutiu 
nečistôt do zámku.
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5. INFORMÁCIE O HAVARIJNÝCH / NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH 
odstránenie chybnej manipulácie s plastovými oknami a balkónovými dverami 

Mimoriadny stav 
Nejde zatvoriť – postup zatvorenia 

Mimoriadny stav 
Nejde otvoriť 
Ak sa nedá okno otvoriť, nepoužívajte silu a kontaktujte odbornú firmu!
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6. ČISTENIE A ÚDRŽBA VÝROBKOV 
  

ČISTENIE A KONZERVOVANIA POVRCHU
Pri povrchovej úprave okien / balkónových dverí, je potrebné všetky diely kovania z  tejto po-
vrchovej úpravy vylúčiť a chrániť pred znečistením. Odstráňte bezo zvyšku všetky znečistenia, 
pretože by mohli ovplyvniť, funkciu a ochranu povrchu kovania! 
Na čistenie používajte len jemné, ph–neutrálne čistidlá v  riedenom stave. Nikdy nepoužívajte 
ostré predmety, čistiace prostriedky, alebo agresívne čistiace prostriedky (napr. čistidlá obsa-
hujúce ocot, alebo kyseliny), z dôvodu možného poškodenia koróznej ochrany kovania! Pri čistení 
dbajte na to, aby do kovania nenatiekla voda. Po vyčistení kovanie dôkladne osušte a handričkou 
nasiaknutou olejom, neobsahujúcim kyseliny a živice povrch ľahko utrite.
 
ÚDRŽBA 
všeobecné pokyny a odporúčania pre údržbu plastových okien a dverí 
 
Vaše plastové okná a  dvere nevyžadujú takmer žiadnu údržbu.  Je však potrebné dodržiavať 
nasledujúce pokyny a odporúčania. Ochrannú fóliu odstráňte ihneď po montáži. Po murárskych 
prácach je nutné zabezpečiť čistotu kovania a odtokových drážok, v dolnej časti rámu. Zvyšky 
malty, po stavebnej činnosti odstraňujte z okien veľmi opatrne, nikdy nie nasucho, ale za výdat-
ného zmáčania vodou, s malou dávkou umývacieho tekutého prostriedku. Na čistenie, prosím, 
používajte vždy len bežné čistiace prostriedky, s nízkou agresivitou. Nikdy nepoužívajte žieravé 
kvapaliny, abrazívne prostriedky, nitro riedidlá a benzín! Povrch okenného rámu sa najlepšie 
čistí jemným čistiacim prostriedkom a vodou. Pre odstránenie odolného znečistenia, je potreb-
né použiť špeciálny čistič, ktorý možno zakúpiť u dodávateľa, alebo výrobcu okien. Pravidelne  
čistite vonkajšiu stranu okien. Minimálne raz ročne namažte kovanie olejom, aby bol zaistený 
jeho trvale ľahký chod a funkčnosť. V prípade uvoľnenia kľučky, je potreba dotiahnuť uvoľnené 
skrutky. Skrutky sa obnažia nadvihnutím krytky pod úchytom a otočením zo zvislej, do vodorov-
nej polohy. Aby si tesnenie v ráme zachovalo svoju pružnosť a funkčnosť, musí byť raz za pol 
roka ošetrené prípravkom na tesnenie, alebo silikónovým olejom. Poškodené tesnenia je potreb-
né vymeniť. Čistite otvory pre odvádzanie vody a odstraňujte nečistoty a usadeniny z vnútornej 
škáry okenného rámu; zaistíte tým bezproblémové odvádzanie vody a zabránite tvorbe plesní 
v drážke.

NÁVOD NA UŽITÍ A ÚDRŽBU 2018_SK_starý vzhled.indd   25 08.08.18   11:44



26

UŽÍVANIE DVEROVÝCH VÝPLNÍ
ochrana, starostlivosť a užívanie dverových výplní 
 
Ochrannú fóliu, ktorá je „nalepená“ po celej ploche, odstráňte z dverovej výplne ihneď po osa-
dení dverí. Dverové výplne chráňte dostatočnou vzdialenosťou od vykurovacích zariadení, žiari-
čov tepla a otvoreného ohňa; rozhodne sa vyvarujte, akéhokoľvek pôsobenia ostrých, či tvrdých 
predmetov na výplň. Pri bežnom používaní je úplne dostačujúce, ak občas umyjete výplň po-
mocou handry, alebo hubky, v kombinácii so štandardným čistiacim prostriedkom, neobsahu-
júcim abrazíva. Na čistenie tiež nepoužívajte organické rozpúšťadlá, riedidlá a chemické látky, 
s neovereným účinkom – môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu povrchu výplne, bez nároku na 
uznanie reklamácie. Doplnky (kovanie, sklá a kľučky) sa udržiavajú bežnými čistiacimi prostried-
kami, určenými pre daný druh použitého materiálu. Údržba a čistenie štandardného zasklenia 
je v zásade rovnaká, ako umývanie ktorýchkoľvek okien, teda za pomoci bežných prostriedkov, 
určených na tento účel.

ÚDRŽBA A ČISTENIE VITRÁŽOVÝCH PRESKLENÍ 
 
Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce lieh. Čistite tkaninou navlhčenou vo vodnom  
roztoku na báze mydla a následne, ihneď vysušte jemnou tkaninou. Pozor na mechanické poško-
denie! Olovená páska je glazúrovaná a pri mechanickom poškodení stráca svoju farebnú stálosť.

ÚDRŽBA A ČISTENIE IZOLAČNÝCH SKIEL 
 
Na čistenie sa nesmú používať nasledujúce prostriedky: 
• abrazívne zrná, s obsahom vody (cement, alebo iné nečistoty) 
• vysoko abrazívne prostriedky (napríklad brúsny papier, alebo leštidlo)
• vápno a vápenné emulzie 
• kyslé prostriedky

Čistenie izolačných skiel, je možné vykonávať obvyklými čistiacimi prostriedkami. Štítky a sa-
molepky zo skiel, je nutné odstrániť a  uschovať ihneď po montáži.  Prvých päť čistení skiel 
vykonávajte len čistou vodou, následne potom okenou, alebo ďalším podobným prípravkom, 
na báze alkoholu.Nesmiete používať odmasťovacie prostriedky, ktoré samy obsahujú mastnotu 
(JAR pod.); hrozí, že sa na sklách môžu objaviť mastné škvrny. K ďalšiemu čisteniu, už môžete  
používať bežné čistiace prostriedky.  Vyvarujte sa zaschnutiu malty, cementu, vápna, hrdze 
a pod. – tieto znečistenia odstraňujte za použitia väčšieho množstva vody, ihneď po ich vzniku. 
Po montáži treba tiež dávať pozor, aby nedošlo k neopraviteľným poškodeniam, spôsobeným 
ďalšími stavebnými prácami (odlietavaniu iskier pri zváraní a rezaní, aplikácii omietok atď.)
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ÚDRŽBA A ČISTENIE TESNENÍ 
čistenie a údržba tesnenia 
 
Aby si tesnenie v krídle, aj v ráme zachovalo svoju pružnosť a funkčnosť, musí byť raz za pol roka 
ošetrené prípravkom na tesnenie, prípadne silikónovým olejom. Poškodené tesnenie je nutné 
vymeniť.

ÚDRŽBA DOPLNKOV 
čistenie a údržba žalúzií, roliet, sieti proti hmyzu
 
INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE 
 
Ovládanie pomocou retiazky: 
Vytiahnutie, alebo spustenie žalúzie vykonávajte pomocou retiazky.  Manipulácia s  retiazkou 
prebieha v rovine rámu krídla, rovnobežne s  lamelami. Ťahajte vždy, iba za jeden prameň re-
tiazky a to smerom dole. Ťahaním retiazky za oba pramene, môže dôjsť k vytrhnutiu tela žalúzie  
z držiakov, alebo k uvoľneniu bočnej dosky z rámu krídla. Vyklápanie lamiel a reguláciu priecho-
du svetla, prevádzajte jemne a s citom. 
Fixáciu výšky, vytiahnutie lamiel docielite uchytením retiazky v držiaku (žalúzia vybavená len  
rozoberajúcou sa spojkou). V prípade použitia napínacej kladky, je retiazka už dostatočne fixo-
vaná a napnutá. 
 
Ovládanie šikmej a lomenej žalúzie: 
Vytiahnutie žalúzie pomocou ovládacej retiazky možno len po šikmú časť žalúzie. Po nastavení 
žalúzie do požadovanej polohy, zafixujte oba pramene retiazky do držiaka. 
 
Ovládanie pomocou elektromotora: 
Vytiahnutie, alebo spustenie žalúzie, je možné vykonať pomocou elektrického pohonu a to vy-
pínačom, alebo diaľkovým ovládaním.

Údržba 
Pri silnom znečistení (najmä prachom), pravidelne používajte jemné čistenie kefkou, alebo 
ručný vysávač, nastavený na nízky výkon.  Pri bežnom znečistení, utrite povrch prachovkou,  
navlhčenou mäkkou textilnou tkaninou, alebo špongiou. Na čistenie používajte výhradne mydlo-
vé roztoky, bez chemických prísad o teplote do 30 oC. Nepoužívajte agresívne čistiace prostried-
ky, ako sú napríklad organické riedidlá, rozpúšťadlá, čistiace piesky, čistiace pasty, vyvíjače pary 
a silné alkalické čistiace prostriedky.
Starostlivo dbajte na opatrné čistenie tieniacich lamiel, aby nedošlo k  ich preliačeniu, alebo 
inému poškodeniu. Pri čistení okien výrobok nastavte do takej polohy, aby nemohlo dôjsť k jeho 
poškodeniu. Chráňte výrobok pred znečistením pri stavebných úpravách a pri maľovaní.

NÁVOD NA UŽITÍ A ÚDRŽBU 2018_SK_starý vzhled.indd   27 08.08.18   11:44



28

Bezpečnostné pokyny
 
Ovládanie povrázkov a retiazok:
• malé deti môžu byť uškrtené slučkami ťahacích laniek, retiazkami, páskami a vnútornými 

lankami, ktoré sú súčasťou prevádzkového mechanizmu produktu 
• aby ste zabránili zamotaniu, alebo uškrteniu detí, umiestnite tieto mimo ich dosah 
• retiazky a šnúry sa môžu obtočiť okolo krku dieťaťa 
• nestavajte postele, alebo nábytok do blízkosti šnúr 
• pomocou inštalácie priložených bezpečnostných komponentov zaistite, aby sa retiazka ne-

zamotala, alebo nevytvorila slučku 
• s výrobkom nemanipulujte násilne, ak v jeho pohybe bráni nejaká prekážka 
• nevešajte na výrobok žiadne predmety (najmä na lamely, ovládacie šnúry, silóny a tiahla)
• zabráňte mechanickému namáhaniu a poškodeniu výrobku 
• počas užívania (najmä pri čistení) s výrobkom, zaobchádzajte opatrne 
 
Pri výrobkoch s motorickým pohonom: 
• nedovoľte deťom hrať sa s ovládacím zariadením 
• diaľkové ovládanie vždy udržujte mimo dosahu detí 
• pravidelne preverujte inštaláciu, pre určenie poškodenia, alebo opotrebovanie prívodov 
• pre kontrolu, alebo údržbu elektrických častí, musí byť vždy výrobok spoľahlivým spôsobom 

odpojený od dodávky energie
• elektrická inštalácia, montáž a údržba sa vykonáva iba kvalifikovanými osobami, ktoré sú 

oprávnené a spôsobilé k daným výkonom! 
• ak dôjde k  poruche, alebo mechanickému poškodeniu výrobku, zabráňte jeho ďalšiemu 

používaniu 

Poznámky: 
• ak je výrobok nefunkčný, kontaktujte svojho predajcu, prípadne montážnu firmu, ktorá 

montáž vykonávala 
• po ukončení životnosti neodkladajte výrobok do komunálneho odpadu. Pri výrobku mož-

no separovať použité materiály a  následne ich odovzdať v  súlade s  platnými predpismi  
o odpadoch a ochrane životného prostredia. Informácie o miestach zhromažďovania odpa-
du získate na úrade miestnej samosprávy.
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EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE
 
Ovládanie 
Používajte ich, ako slnečnú a  tieniacu ochranu, iba podľa ich určenia a  v technicky nezá-
vadnom prevedení.  Žalúzie sa ovládajú prostredníctvom spínača, alebo ručnej kľuky; pri  
manipulácii s nimi, buďte opatrní. Vonkajšie žalúzie nepoužívajte pri silnom vetre, alebo ak je na 
nich námraza.
 
Údržba
Exteriérové   žalúzie by mali byť (podľa miery ich znečistenia) ošetrené a vyčistené minimálne 
raz za rok. Slabé znečistenie odstránite z lamiel za pomoci mäkkej kefky. Na očistenie lamiel 
a vyťahovacích pásikov, používajte výhradne prostriedky znášanlivé pre pokožku. Očistenú ža-
lúziu následne opláchnite čistou vodou. Čisté prvky potom utrite do sucha mäkkou handričkou.
Nepoužívajte tvrdé kefky, ani žiadne čistiace prostriedky obsahujúce kyseliny, lúhy, alebo abra-
zívne a adhézne látky. Pri čistení žalúzií, na lamely nikdy nevyvíjajte veľký tlak! K zabezpečeniu 
trvalej funkčnosti vonkajších žalúzií odporúčame pravidelnú údržbu, vykonávanú odbornými 
a školenými pracovníkmi. Pohyblivé súčasti vonkajších žalúzií, ako sú motory a ložiská, sú samo-
mastiace. Vyťahovacie pásky, rebríček, lamely a vodiace kolíky lamiel, sú vyrobené z materiálov 
odolných proti poveternostným vplyvom aj UV žiareniu.

Bezpečnostné pokyny
 
• na výrobku nerobte žiadne zmeny, ani úpravy 
• miesto používania žalúzií udržiavajte čisté a bez cudzích predmetov. 
• umiestnenie a upevnenie vedenia závesu nemeňte a nezaťažujte nadstavbami 
• nemeňte nastavenie hornej a spodnej koncovej polohy žalúzií. U žalúzií s vedením v lankách,  

je nutné záves spustiť vždy, až po spodnú koncovú polohu
• pred použitím vonkajších žalúzií skontrolujte, či sa v dosahu lamiel nevyskytuje žiadny nevhod-

ný predmet; žalúzie musia zostať v príslušnej pozícii, kým nebude prekážka odstránená 
• ak sa pri obsluhe žalúzii ozve nezvyčajný hluk, alebo sa pri spúšťaní, či vyťahovaní zdajú 

žalúzie zošikmené, okamžite zastavte ich ovládanie
• ak sú vonkajšie žalúzie, okno, alebo fasáda čistené, musí byť prívod prúdu odpojený 
• v žiadnom prípade sa nedotýkajte žalúzií, vedenia závesu, alebo upevňovacieho zariadenia
• pri znečistení, alebo námraze je nutné vypnúť automatický režim centrálneho ovládania. Ža-

lúzie je možné ovládať priamo na mieste, ak je oblasť okolo nich viditeľná od spínača. Ak 
by vyťahovacie pásky, alebo rebríček boli poškodené, či natrhnuté, žalúzie sa v žiadnom 
prípade nesmú používať; v tomto prípade musí byť prevádzka žalúzii pozastavená.

• ak chýba pripevnenie žalúzii k stavebnému objektu, ihneď musí byť prevádzka žalúzii po-
zastavená a okamžite sa musia zaviesť bezpečnostné opatrenia proti pádu žalúzií.Opravu 
musí vykonať odborná firma.  Zmeny a  opravy na elektrických prívodoch, smie vykoná-
vať iba odborná elektroinštalačné firma. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré 
vznikli nedodržiavaním pokynov uvedených v  tomto návode.  Práve tak nebude prevzatá 
žiadna záruka, za následné škody z toho vyplývajúce.
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INTERIÉROVÉ ROLETY 
 
Ovládanie 
Ovládanie pomocou retiazky: 
Vytiahnutie, alebo spustenie rolety vykonávajte pomocou retiazky. Ťahajte vždy, iba za jeden 
prameň retiazky a to smerom dole. Ťahaním retiazky za oba pramene súčasne môže dôjsť k jeho 
poškodeniu.  Roleta vybavená brzdou, drží v  ľubovoľnej polohe, bez nutnosti fixácie retiazky  
v držiaku. Ak je roleta vybavená držiakom retiazky, vždy retiazku zafixujte do držiaka!
 
Popis ovládanie pomocou elektromotora:
Sťahovanie a navíjanie roliet, je možné vykonávať pomocou elektrického pohonu a to diaľkovým 
ovládaním, alebo vypínačom.  Pri elektrickom pohone, je možné použiť automatické riadenie 
podľa počasia, ako je veterné a slnečné čidlo. V tomto prípade je nutný motor, s diaľkovým ovlá-
daním. Elektrická inštalácia, montáž a údržba sa musí vždy vykonávať výhradne kvalifikovanými 
osobami, ktoré sú oprávnené a spôsobilé k daným výkonom.

Údržba
Pri silnom znečistení (najmä prachom) pravidelne používajte jemné vyčistenie kefkou, alebo 
ručným vysávačom, nastaveným na nízky výkon. Pri bežnom znečistení utrite povrch prachov-
kou, navlhčenou mäkkou textilnou tkaninou, alebo špongiou. Na čistenie používajte výhradne 
mydlové roztoky, bez chemických prísad, o teplote do 30 oC. Nepoužívajte agresívne čistiace 
prostriedky, ako sú napríklad organické riedidlá, rozpúšťadlá, čistiace piesky, čistiace pasty, 
vyvíjače pary a silné alkalické čistiace prostriedky.

Upozornenie
Dbajte na opatrné čistenie textíliou, aby nedošlo k  ich preliačeniu, alebo inému poškodeniu. 
Látky s naparovanou hliníkovou vrstvou sa nesmú čistiť vodou – vrstva by sa tým poškodila.  
Pri čistení okien výrobok nastavte do takej polohy, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Chráň-
te výrobok pred znečistením, pri stavebných úpravách a pri maľovaní.
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Bezpečnostné pokyny
 
Pri výrobkoch s manuálnym ovládaním: 
• malé deti môžu byť uškrtené slučkami ťahacích laniek, retiazkami, páskami a vnútornými 

lankami, ktoré sú súčasťou prevádzkového mechanizmu produktu 
• aby ste zabránili zamotaniu, alebo uškrteniu detí, umiestnite tieto mimo ich dosah
• retiazky a šnúry sa môžu obtočiť okolo krku dieťaťa 
• neumiestňujte postele, alebo nábytok do blízkosti šnúr 
• pomocou inštalácie priložených bezpečnostných komponentov zaistite, aby sa retiazky ne-

zamotali, alebo nevytvorili slučky
• s výrobkom nemanipulujte násilne, ak v jeho pohybe bráni nejaká prekážka 
• nevešajte na výrobok žiadne predmety (najmä na lamely, ovládacie šnúry, silóny a tiahla)
• zabráňte mechanickému namáhaniu a poškodenia výrobku 
• počas užívania (najmä pri čistení) s výrobkom zaobchádzajte opatrne. 
 
Pri výrobkoch s motorickým pohonom: 
• nedovoľte deťom hrať sa s ovládacím zariadením 
• diaľkové ovládanie vždy udržujte mimo dosah detí 
• pravidelne preverujte inštaláciu, pre určenie poškodenia, alebo opotrebenia prívodov 
• pre kontrolu, alebo údržbu elektrických častí, musí byť vždy výrobok spoľahlivým spôsobom 

odpojený od dodávky energie
• nastavenie koncových spínačov môže vykonávať osoba, ktorá sa riadi pokynmi pre pre-

vádzku motora 
• osoba, ktorá nastavuje koncové spínače, musí mať znalosti, skúsenosti a oprávnenie pre 

elektromontážne práce. 
• prevádzková doba elektromotora je prísne obmedzená; nesmie byť dlhšia ako 4 minúty (= 

20 % cyklov). Zvyšných 80 % cyklov (cca 16 minút), je potom doba povinného chladenie 
motora. Prekročenie týchto podmienok môže viesť k trvalému poškodeniu elektromotora.

Upozornenie
 
• Elektrická inštalácia, montáž a údržba sa vykonáva iba kvalifikovanými osobami, ktoré sú 

oprávnené a spôsobilé k daným úkonom. 
• ak dôjde k  poruche, alebo mechanickému poškodeniu výrobku, zabráňte jeho ďalšiemu 

používaniu.

Poznámky
 
• ak je výrobok nefunkčný, kontaktujte svojho predajcu, prípadne montážnu firmu, ktorá 

montáž vykonala 
• po ukončení životnosti neodkladajte výrobok do komunálneho odpadu. Pri výrobkoch možno 

separovať použité materiály a následne ich odovzdať, v súlade s platnými predpismi o od-
padoch a  ochrane životného prostredia.  Informácie o  miestach zhromažďovania odpadu 
získate na úrade miestnej samosprávy
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PLISSE
 
Ovládanie madlom
Plisse spustíte uchopením madlá a  jeho ťahaním smerom nadol. Tlakom na madlo smerom 
nahor, potom vykonáte vytiahnutie Plisse. Plisse zostáva v akejkoľvek zvolenej polohe. Na horšie 
prístupných miestach (napr. strešné okná), slúži na ovládanie madlo a tyč. Na madlo nasuniete 
adaptér, až zacvakne. Ťahom za tyč sťahujete dole, tlakom posúvate hore. Adaptér potom z mad-
la vycvaknete pohybom do strany (k stranám). Spôsob ovládania platí pre všetky typy prevedenia 
tvarov Plisse (obdĺžnikový, štvorcový, trojuholníkový, šikmý, lomený).
 
Upozornenie 
Madlo možno nastaviť do niekoľkých uhlov sklonu, podľa umiestnenia a prístupu k samotnému 
výrobku. Toto nastavenie sa vykonáva bezprostredne po inštalácii a neodporúča sa ďalej presta-
vovať. Pri nedodržaní tejto podmienky, môže dôjsť k nevratnému poškodeniu i znehodnoteniu 
madla.
 
Údržba
Pri silnom znečistení (najmä prachom) pravidelne používajte jemné kefovanie, alebo ručný vy-
sávač nastavený na nízky výkon. Pri bežnom znečistení utrite povrch prachovkou, navlhčenou 
mäkkou textilnou tkaninou, alebo špongiou. Na čistenie používajte výhradne mydlové roztoky, 
bez chemických prísad o teplote do 30 ºC. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ako sú 
napríklad organické riedidlá, rozpúšťadlá, čistiace piesky, čistiace pasty, vyvíjače pary a silné 
alkalické čistiace prostriedky.

Upozornenie
Dbajte na opatrné čistenie textíliou, aby nedošlo k  ich preliačeniu, alebo inému poškodeniu. 
Látky s naparovanou hliníkovou vrstvou sa nesmú čistiť vodou – vrstva by sa tým poškodila. Pri 
čistení okien výrobok nastavte do takej polohy, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Chráňte 
výrobok pred znečistením, pri stavebných úpravách a pri maľovaní. 
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Bezpečnostné pokyny
 
• malé deti môžu byť uškrtené slučkami ťahacích laniek, retiazkami, páskami a vnútornými 

lankami, ktoré sú súčasťou prevádzkového mechanizmu produktu 
• aby ste zabránili zamotaniu, alebo uškrteniu detí, umiestnite tieto mimo ich dosahu 
• retiazky a šnúry sa môžu obtočiť okolo krku dieťaťa 
• neumiestňujte postele, alebo nábytok do blízkosti šnúr 
• pomocou inštalácie priložených bezpečnostných komponentov zaistite, aby sa retiazky ne-

zamotávali, alebo netvorili slučky 
• s výrobkom nemanipulujte násilne, ak v jeho pohybe bráni nejaká prekážka 
• nevešajte na výrobok žiadne predmety (najmä na lamely, ovládacie šnúry, silóny a tiahla) 
• zabráňte mechanickému namáhaniu a poškodeniu výrobku 
• počas užívania (najmä pri čistení), s výrobkom zaobchádzajte opatrne

SIETE PROTI HMYZU
 
Ovládanie rolovacej siete
Vertikálna rolovacia (dverová) sieť: Vytiahnutie, alebo spustenie siete vykonávajte ťahom za 
madlo.
 
Údržba
Dbajte na opatrné čistenie textíliou, aby nedošlo k  jej preliačeniu, alebo inému poškodeniu.
Látky s naparovanou hliníkovou vrstvou sa nesmú čistiť vodou – vrstva by sa tým poškodila. Pri 
čistení okien výrobok nastavte do takej polohy, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Chráňte 
výrobok pred znečistením pri stavebných úpravách a pri maľovaní. Pri silnom znečistení (najmä 
prachom), pravidelne používajte jemné čistenie kefkou, alebo ručným vysávačom nastaveným 
na nízky výkon. Pri bežnom znečistení utrite povrch prachovkou, navlhčenou mäkkou textilnou 
tkaninou, alebo špongiou.  Na čistenie používajte výhradne mydlové roztoky bez chemických 
prísad o teplote do 30 ºC. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ako sú napríklad organic-
ké riedidlá, rozpúšťadlá, čistiace piesky, čistiace pasty, vyvíjače pary a silné alkalické čistiace 
prostriedky.

Bezpečnostné pokyny
 
• Sieť neslúži z bezpečnostného hľadiska, ako zábrana proti vypadnutiu z okna! 
• S výrobkom nemanipulujte násilne, ak v jeho pohybe bráni nejaká prekážka. 
• Nevešajte na výrobok (najmä na rám siete a sieťovinu) žiadne predmety. 
• Zabráňte mechanickému namáhaniu a poškodeniu výrobku. 
• Je zakázané čokoľvek vešať na ovládaciu šnúru rolovacej siete a na madlo dverovej siete. 
• Počas užívania s výrobkom zaobchádzajte opatrne, zvlášť potom pri čistení. 
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PARAPETY

Údržba vnútorných parapetov
Údržba parapetov spočíva v čistení bežným saponátom. V prípade drevotrieskových parapetov 
by vlhkosť, mokro, prípadne vzlínavosť vody z čerstvého muriva, mohli zasiahnuť drevotrieskovú 
dosku na nechránených hranách. Preto je pred zabudovaním nutné chrániť rezné hrany pred 
mokrom a vlhkosťou. 
Na čistenie nepoužívajte žiadne ostré predmety – hrozí nebezpečenstvo poškriabania, prípadne 
ďalšieho mechanického poškodenia. Taktiež nikdy nepoužívajte abrazívne látky, ani chemiká-
lie (organické rozpúšťadlá, kyseliny atď.) A nevystavujte parapety vysokým teplotám (napríklad 
otvorený plameň, zváranie, spájkovanie atď.) 
Plastové parapety vykazujú vysokú odolnosť proti mechanickému poškodeniu;  majú farebnú 
stálosť a voči pôsobeniu vody a vlhka sú rezistentné.
Vnútorné parapety sa nesmú zaťažovať veľkými záťažami (napríklad pri umývaní okien nestúpať 
na vnútorný parapet).

Údržba vonkajších parapetov
Pre zachovanie dekoratívneho vzhľadu parapetov, musí byť údržba adekvátna znečisteniu, vply-
vom okolitého prostredia. Po montáži a pred odovzdaním stavby, je vždy nutné parapety dô-
kladne očistiť. Eloxované povrchy čistite teplou vodou a neabrazívnym čistiacim prostriedkom, 
neobsahujúcim chlór. Na čistenie používajte iba utierky či hubky, aby nedošlo k poškriabaniu 
povrchu parapetu. 
V prípade silného znečistenia povrchu odporúčame použiť špeciálne čistiace prostriedky na 
eloxované povrchy, ktoré obsahujú jemné abrazívne zložky; vďaka nim je možné nečistoty od-
strániť bez hrozby poškodenia povrchu.
Vonkajšie parapety sa nesmú zaťažovať veľkými záťažami (napríklad pri umývaní okien nestúpať 
na vonkajší parapet).
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Vaše okná / balkónové dvere sú vybavené vysoko hodnotným kovaním SIEGENIA- 
AUBI®, alebo MACO®. Aby bol zachovaný ich ľahký chod a bezchybná funkčnosť, 
odporúčame vykonávať nižšie popísané ošetrovanie a prehliadky, v pravidelných 
intervaloch (minimálne raz do roka, alebo častejšie; napr. v školských budovách 
a hoteloch dvakrát ročne).
 
OŠETROVANIE KOVANIA – KONTROLA A MAZANIE
kontrola a mazanie bezpečnostného kovania značky SIEGENIA-AUBI®

Vyskúšajte správnu polohu a opotrebenie všetkých dielov kovania, majúcich vplyv na bezpeč-
nosť (- - - -). Vyskúšajte, či je čap nožnicového ložiska (X) zasunutý až na doraz. Ak nie, zasuňte 
ho rukou nahor, až na doraz. Dajte pozor na uvoľnené upevňovacie skrutky a na pevné priskrut-
kovanie kľučky. Uvoľnené upevňovacie skrutky dotiahnite vhodným náradím. Pozor: Skrutky pri 
doťahovaní nestrhite! Opotrebované / defektné diely kovania, alebo strhnuté skrutky nechajte 
vždy vymeniť odborníkom. Namažte, alebo naolejujte všetky pohyblivé časti kovania a uzatvá-
racie miesta. Používajte k tomu výhradne olej, alebo tuk neobsahujúci kyseliny a živice.

Na pohyblivé časti v okennom krídle používajte mazadlo v spreji, aby ste sa dostali do každého 
otvoru kovania. Potom otočte kľukou viackrát do všetkých polôh ovládania kovania, aby sa ma-
zadlo rozdelilo. Prebytočný olej / tuk z okna odstráňte. Uzatváracie protiplechy na ráme mažte 
tuhším mazadlom (trieda konzistencia 2 podľa DIN 51818) na miestach, v ktorých uzatvárací 
čap zachádza do uzatváracieho protiplechu. Tu je obzvlášť vhodné naše ošetrovacie mazadlo, 
ktoré môžete objednať u spoločnosti SIEGENIA-AUBI®, pod objednávacím číslom ZXSX0120-
093010. Chráňte kovanie pred stavebnými nečistotami (maltou), ktoré sú najčastejšou príčinou 
znečistenia okien / kovania a majú značný vplyv na bezproblémový chod kovania. 
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MAZACIE MIESTA
mazacie miesta bezpečnostného kovania značky SIEGENIA-AUBI®
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NASTAVITEĽNÉ DIELY KOVANIA
nastavovanie bezpečnostného kovania značky SIEGENIA-AUBI® u plastových okien a dverí

Nastavenie prítlaku krídla 

Nastavenie prítlaku krídla u bezpečnostného kovania 

Nastavenie prítlaku krídla Rozsah nastavenia 

VAROVANIEUPOZORNENIE 
V prípade problémov neváhajte kontaktovať odborníka
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NASTAVITEĽNÉ DIELY KOVANIA
nastavovanie bezpečnostného kovania značky SIEGENIA-AUBI® u plastových okien a dverí

Nožnice – stranové nastavenie 

Rohový pánt – nastavenie výšky 

Nábeh – nastavenie výšky 

Nastavenie prítlaku
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MAZACIE MIESTA
mazacie miesta bezpečnostného kovania značky MACO®

Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je nutné mazať! 
 
• uzávery a uzatváracie čapy mazať technickou vazelínou 
• do všetkých vodiacich drážok kvapnúť pár kvapiek oleja na spodné tiahla 

Tie isté pokyny pre ošetrovanie a údržbu kovania platia aj pre iné typy okien, 
o ktorých nebola v tomto návode špeciálna zmienka (napr. otváravé,alebo 
sklopné okná, dvojkrídlové otváravo-sklopné a otváravé okná a pod.)

• u častí kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter, 
urobte raz ročne kontrolu ich opotrebenia 

• všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania, je 
nutné pravidelne mazať podľa potreby 

• je nutné používať len také čistiace a ošetrovacie pro-
striedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii. 
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NASTAVITEĽNÉ DIELY KOVANIA
nastavovanie bezpečnostného kovania značky MACO® u plastových okien a dverí

Nastavenie polohovateľnej poistky
pomocou otáčania nastaviteľného skrutky (TX 15) zvoliť si 
požadovanú výšku. 

Ak dôjde aj napriek zabezpečeniu k chybnému nastave-
niu polohy kľučky, stlačte pri pootvorenom krídle poistku, 
kľučkou potom možno pohnúť do ľubovoľnej polohy!

Prizdvihnutie / Spustenie krídla na nožniciach
Uholníkové nožnice. 
Imbusový kľúč 4 mm. 

Skrutka môže presahovať maximálne 1 mm!

Prítlak na nožniciach
Imbusový kľúč 4 mm.

Nastavenie spodného ložiska – zvisle,
alebo vodorovne
Imbusový kľúč 4 mm.
 
Nastavenie prítlaku
Pomocou otáčania nastaviteľnej skrutky (TX 15). 

Menší prítlak. 

Táto pozícia rovnej plôšky na excentri, je základné nasta-
venie (stred). 

Silnejší prítlak.  VAROVANIE
V prípade problémov, neváhajte 

kontaktovať odborníka.
i. S. čapy

pr
ilie

ha
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UŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O VIACBODOVÝ ZÁMOK VCHODOVÝCH DVERÍ
všeobecné pokyny a odporúčania týkajúce sa viacbodových zámkov vchodových dverí

7. INFORMÁCIA PO SKONČENÍ POUŽITEĽNOSTI VÝROBKOV
všeobecné pokyny a odporúčania pre údržbu plastových okien a dverí

 
Pre výrobu plastových okien a dverí sú použité iba materiály a komponenty, ktoré sú recyklo-
vateľné. Výrobky, u ktorých bola ukončená životnosť, možno demontovať a jednotlivé ich časti 
roztriediť. Takto vznikajúci odpad (plastový odpad, kovový odpad, sklo, a pod.) je možné následne 
odovzdať tzv. oprávnenej osobe, ktorá zaistí jeho ďalšie využitie v súlade, s požiadavkami práv-
nych predpisov. Jednotlivé vytriedené zložky odpadu, nesmú tvoriť súčasť komunálneho odpadu!

Zámok je vhodné 
minimálne 
jedenkrát ročne 
premazať 
neživicovým olejom

Kľučku možno zaťažiť 
maximálnou silou 
v hodnote 150 N. 
Uzamykanie dverí 
robiť, len 
pomocou cylindrickej 
vložky, či skúšobným 
KFV-kľúčom

Uzamykacie 
elementy nesmú
byť pri otvorených 
dverách nikdy 
ponechané 
vo vysunutej pozícii.

Západka (strelka), 
ani závora, 
nesmú byť nikdy 
mechanicky 
opracovávané.

Nikdy neovládať 
súčasne 
kľučku kľúčom 
s cylindrickou
vložkou

Pri zatváraní 
vchodových dverí 
nepoužívať kľučku, 
zatvárať len 
ťahom
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POZNÁMKY
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RI OKNA a.s.
Na Bažantnici 1554 (plastové systémy)
Úkolky 1055 (hliníkové systémy)
696 81 Bzenec, Česká republika

telefon: +420 518 389 511; +420 518 389 517
e-mail: info@ri-okna.sk
www.ri-okna.sk  
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