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Odpiranje in zapiranje okna
Upravljajte okno z upravljalno tablico KLR 200.

Čiščenje stekel
Čiščenje zunanjega stekla: povsem odprite okno z upravljalno tablico; 
odstranite prednjo stran nosilca in vijake; zasukajte krilo 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.

Čiščenje med stekloma: odvijte vijake v obeh spodnjih kotih in odprite 
zunanje steklo.

Očistite stekli z mehko, gladko krpo/usnjem/mehko gobo ali s čistim, ne-
kovinskim okenskim strgalom. Običajno čista voda zadostuje za čiščenje 
stekel. 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 stekel z 

visoko vsebnostjo kislih ali bazičnih snovi.
•	 Ostri ali trdi predmeti ne smejo priti v stik s steklom (nakit).
•	 Ne odstranjujte umazanije s stekel brez uporabe vode.
•	 Če v bližini stekel potekajo dela, zaščitite stekli s čistim plastičnim 

pregrinjalom, da se stekli ne zamažeta ali prideta v stik z agresiv-
nimi in jedkimi sestavinami.

SLOVENŠČINA: Navodila za uporabo
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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 okna
belo poliuretansko površino lahko čistite z običajnimi gospodinjskimi 
čistili.

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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