Informácie o záruke výrobku

Obsluha / údržba

• Vaše okná príp. dvere sú vybavené kvalitným posuvným
kovaním (PAS).
Obsluha je jednoduchá, napriek tomu Vám odporúčame riadiť
sa pokynmi uvedenými v tomto návode. Vo vlastnom záujme
nezabudnite ani na bezpečnostné upozornenia dôležité pre
každého užívateľa!

Pre zachovanie funkčnosti posuvného kovania (PAS) je
potrebné min. 1 x ročne vykonať nasledovnú údržbu:

• Návod na obsluhu a údržbu si starostlivo uschovajte, o jeho
obsahu informujte aj ostatných užívateľov.
• Zistite, či je potrebné mať na oknách nálepku s návodom na
obsluhu.
• Je potrebné dodržiavať pokyny na obsluhu a údržbu kovania
uvedené v tomto návode!

Obsluha
Poloha okna pre nepretržité
vetranie miestnosti
(špárové vetranie).
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TECHNIKA V POHYBE
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1.	Pohyblivé diely a uzatváracie časti kovania
pravidelne mazať.
	Nepoužívať rôzne mazivá, odstraňovače hrdze,
silikónové spreje atď.
	Mazať výlučne s vhodným mazivom alebo
technickou vazelínou!
2.
Diely kovania nenatierať!
3.	Na čistenie používať iba také čistiace prostriedky,
ktoré nenarušia ochranu kovania proti korózii!
4.	V pravidelných intervaloch kontrolovať
opotrebovanie bezpečnostných komponentov
kovania.

Mazanie dielov kovania obr.

MACO
RAIL-SYSTEMS
POSUVNÉ KOVANIA

otvorenie / posúvanie
Poloha uzavretého okna, bez
príp. potreby vetrania.

Návod na obsluhu a údržbu
posuvného kovania PAS

Všeobecné rady
Kvalitné okno neslúži len ako prostriedok na vpúšťanie svetla a
vzduchu. Je estetickým a súčasne stavebným prvkom, na ktoré
sa kladú vysoké technické požiadavky. Okrem pravidelného
ošetrovania kovania je potrebné povrch rámu a krídla okna,
ako aj zasklenie a tesnenie priebežne kontrolovať a poškodené
miesta ihneď opraviť.

DREVO/PVC

Bezpečnostné pokyny

Nastavenie kovania

Nebezpečenstvo úrazu.
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Nebezpečenstvo vypadnutia.
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A – Slabší prítlak
B – Silnejší prítlak

Slabší prítlak
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Paralelné nastavenie vozíkov

11mm = 0
5 mm = +6

Horizontálne nastavenie krídla

TX 40
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Nastavenie prítlaku
kovania
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Strana naliehavky

Nastavenie kovania, ako aj zavesenie a zvesenie krídla okna
Vám odporúčame nechať previesť výlučne odborníkom.

Základná
pozícia
uzatváracích
čapov.
Silnejší prítlak

Torx 15

Zavesenie a zvesenie krídla

Odbornému personálu, ktorý vykonáva montáž okien,
odporúčame zohľadniť nasledovné pokyny!

Zvesenie krídla okna
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Skontrolovať upevnenie bezpečnostnej skrutky (D1)!

Nastavenie prítlaku
vozíka

Nastavenia

B

A≠0
B≠0

Nevkladajte cudzie predmety
do otvoru medzi krídlo a rám.

Zabráňte prídavnému
zaťaženiu krídla.
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Zavesenie krídla okna

POZOR:

	Bezpečnostná skrutka musí zapadnúť do otvoru v
hornej krídlovej koľajnici. Ak bezpečnostná skrutka
nie je viditeľná, okenné krídlo nie je osadené
bezpečne.
Aktivovať poistku proti vysadeniu (B)! Poistku proti vysadeniu
(1) na obidvoch vozíkoch zasunúť smerom k vodiacej koľajnici
tak, aby zapadla až do označenej pozície (2).

POZOR:

	V príp. ak poistka proti vysadeniu (B) nezapadne
do označenej pozície, okenné krídlo nie je osadené
bezpečne. Nebezpečenstvo úrazu.
Odporúčame, aby osadenie ako aj samotná montáž okien, príp.
dverí bola realizovaná odborným pracovníkom.
Uvedené pokyny k obsluhe a údržbe kovania sú platné aj pre
ostatné typy okien, aj pre tie, ktoré nie sú špeciálne spomenuté
(napr. posuvno-sklopné okná schéma C)!
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