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Otevírání a zavírání okna 
Ovládejte okno pomocí ovládacího panelu KLR 200.

Čištění skla
Čištění vnějšího skla: Okno úplně otevřete ovládacím panelem. 
Odstraňte krycí díl a vruty. Otočte křídlo o 180 stupňů. Křídlo musí být 
zajištěno zasunutím zástrčky do zdířky ve spodní části do boku rámu. 
Tento bezpečnostní prvek vám umožní mít obě ruce volné. 

Čištění mezi skly: Povolte vruty v obou dolních rozích a otevřete 
sekundární sklo.

Sklo čistěte pomocí jemné, čisté, hladké tkaniny/jelenicové kůže/jemné 
houby nebo čisté nekovové okenní stěrky. K čištění skel normálně 
stačí čistá voda. Mohou být také použity běžné, jemné domácí čistící 
prostředky.

Upozornění
•	 Vyhněte se kontaktu silikonu se skly.
•	 Neužívejte žádné čistící prostředky, které obsahují drsné části.
•	 K čištění skel nepoužívejte domácí čisticí prostředky s vysokým 

obsahem kyselin nebo zásad.
•	 Vyhněte se kontaktu skel se všemi ostrými nebo hrubými 

předměty včetně šperků.
•	 Nikdy nezkoušejte odstraňovat špínu na sklech bez použití vody.
•	 Pokud provádíte v blízkosti skel nějakou práci, chraňte je pomocí 

čisté plastové fólie před veškerými možnými šplíchanci nebo před 
znečištěním agresivními a drsnými sloučeninami.
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Snížení rizika kondenzace  
Zejména v místnostech s vysokou úrovní vlhkosti se může na vnitřních 
sklech okna tvořit kondenzace. Toto riziko může být sníženo umístěním 
radiátoru přímo pod okno a častým větráním místnosti.

Čištění okna
bílý polyuretanový povrch může být čištěn za použití běžných domácích 
čisticích prostředků.

Čištění lemování
Listí a další nečistoty by měly být odstraněny z lemování okolo okna tak, 
aby mohla dešťová voda volně odtékat.

Sníh a led
Je důležité zajistit, aby voda vždy mohla odtékat z okna a okolních 
žlábků. 
Z okna a jeho okolí je tudíž potřeba odstranit sníh a led stejným 
způsobem jako se odstraňuje listí a další nečistoty z lemování a žlábků, 
aby mohla voda z tajícího sněhu a ledu volně odtékat.
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