GGL
SLOVENŠČINA: Navodila za uporabo

Pomembno!
Ta navodila za uporabo veljajo samo za strešna okna z oznako "K" v kodi
velikosti na napisni tablici.

GGL -K- www.velux.com
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Uporaba prezračevalne lopute
Za dotok svežega zraka pri vodotesno zaprtem oknu potegnite nekoliko
navzdol ročico, s katero odprete prezračevalno loputo. Okno bo ostalo
zaprto, vendar bo zrak lahko dotekal v prostor preko zračnega filtra, ki
preprečuje vstop prahu in mrčesju.

Odpiranje in zapiranje okna
Okno odprete tako, da še enkrat potegnete ročico. Zaradi posebnega
okovja lahko ostane okno v delno odprtem položaju. Okno zaprete tako,
da ga z ročico potisnete navzgor in zaprete prezračevalno loputo.

Pozicija za zračenje
Že vgrajeni zatič omogoča učvrstitev krila v položaju za zračenje. Zatič
se nahaja na krilu, desno zgoraj in ga zataknete v plastični nastavek.

Čiščenje stekel
Zunanje steklo se čisti tako, da se krilo zasuče za 180 stopinj. Za varno
čiščenje morate krilo učvrstiti z zatičem, ki ga zateknete v plastični
nastavek spodaj. S tem varnostnim ukrepom imate zdaj proste roke za
čiščenje.
Očistite steklo z mehko, gladko krpo/usnjem/mehko gobo ali s čistim,
nekovinskim okenskim strgalom. Običajno čista voda zadostuje za
čiščenje stekla. Dovoljena so tudi običajna gospodinjska čistila, ki ne
obdrgnejo stekla.
Pozor
•
Silikon ne sme priti v stik s steklom.
•
Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo ostre delce.
•
Ne uporabljajte običajnih gospodinjskih čistil za čiščenje stekla z
visoko vsebnostjo kislih ali bazičnih snovi.
•
Ostri ali trdi predmeti ne smejo priti v stik s steklom (nakit).
•
Ne odstranjujte umazanije s stekla brez uporabe vode.
•
Če v bližini stekla potekajo dela, zaščitite steklo s čistim plastičnim
pregrinjalom, da se steklo ne zamaže ali pride v stik z agresivnimi
in jedkimi sestavinami.

Silicone
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Zmanjšanje kondenzacije
Če je v prostoru visoka zračna vlaga, se notranje steklo lahko zarosi.
Rosenje stekla lahko zmanjšate, če vgradite radiator tik pod okno in če
pogosto zračite prostor.

Čiščenje zračnega filtra
Zračni filter lahko odstranite in operete z običajnim gospodinjskim čistilom. Zavrtite okno do konca in ga fiksirajte v položaju za čiščenje, nato
odstranite filter z vodila. (Nove filtre lahko naročite pri predstavništvu
podjetja VELUX).

Vzdrževanje lesa
Les je bil obdelan z osnovno zaščito in zaključnim premazom že v tovarni, zato ga lahko čistite z običajnimi gospodinjskimi čistili. Nadaljnja
zaščita je potrebna vsake štiri leta (les, premazan s prozornim lakom) ali
vsakih sedem let (les, premazan z belo barvo) in po potrebi. Okna, ki so
izpostavljena hudi vročini, močni sončni svetlobi in/ali visoki zračni vlagi
(npr. v kuhinjah ali kopalnicah), morate ponovno premazati vsaj vsaki
dve leti.
Vzdrževanje površine: Odstranite obstoječi premaz (lak ali barvo). Na
očiščeno in suho površino nanesite še lak/barvo na vodni osnovi (vedno
v skladu z navodili proizvajalca laka/barve). Na enak način obdelajte
delno poškodovane površine, na katerih je odstopil lak/barva.

Čiščenje obrobe
Listje in druge ostanke morate odstraniti z obrobe, da deževnica lahko
nemoteno odteka.

Sneg in led
Pomembno je, da lahko voda nemoteno odteka z oken in po žlebovih.
Zato je treba z oken in okoli njih odstraniti sneg in led, z obrobe in iz
žlebov pa listje in druge ostanke, da lahko voda nemoteno odteka.
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