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Uporaba prezračevalne lopute
Za dotok svežega zraka pri vodotesno zaprtem oknu potegnite nekoliko 
navzdol ročico, s katero odprete prezračevalno loputo. Zrak doteka v 
proctor preko zračnega filtra, kar preprečuje dostop prahu in mrčesu v 
proctor.

Odpiranje in zapiranje okna
Okno odprete tako, da obrnete kljuko in potisnete krilo do položaja, da 
se zaustavi z omejevalcem. Okno zaprite tako, da sprostite omejevalec. 
Zaprite krilo.

Čiščenje stekel
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. Za čiščenje stekel je najboljša mehka voda. Če je voda 
zelo trda, ji lahko dodate nekoliko detergenta, ki zmehča vodo, ali pa 
skrbno obrišite vse sledi vode po čiščenju.

Pozor
• Silikon ne sme priti v stik s steklom.
• Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo ostre delce.
• Za čiščenje stekla ne uporabljajte kemičnih izdelkov.
• 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.

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. 
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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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