NÁVOD K UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ STŘEŠNÍHO OKNA VELUX
POUŽITÍ OKNA VE STAVBĚ
Okno je určeno pro použití jako otvorová výplň zejména v prostorách bytových a občanských staveb s umístěním
do šikmých střech. Při montáži výrobků
VELUX a manipulaci s nimi je nutno

postupovat v souladu s instalačními
pokyny vydanými firmou VELUX. V případě jiného použití neručí firma VELUX
Česká republika, s.r.o. za případné
škody.

POUŽITÍ VENTILAČNÍ KLAPKY
Pro zajištění přístupu čerstvého vzduchu
při zavřeném okně zatáhněte ovládací
madlo do první polohy zámku. Okno
zůstane uzavřeno, ale vzduch proniká

do interiéru přes filtr umístěný v horní
části oplechování. V zimním období
provádějte přednostně intenzivní krátkodobé větrání otevřením křídla.

DĚTSKÁ POJISTKA
Zasunutím zástrčky umístěné v horní
části křídla do otvoru v horní části rámu
zajistíte okno v mírně pootevřené větrací poloze.

ČIŠTĚNÍ SKLA
Pro čištění vnější strany skla otočte křídlo cca o 160 stupňů. Křídlo můžete
zajistit zasunutím zástrčky do otvoru
v dolní části rámu.

ČIŠTĚNÍ FILTRU
Vyjměte filtr z oplechování a vyčistěte jej
běžnými prostředky, například v pračce.
Po usušení vložte zpět. (Možno objednat
nový filtr – www.VELUX.cz, zákaznické
centrum, tel. 531 015 511.)

VÝMĚNA TĚSNĚNÍ
Přibližně po 10 letech používání objednejte výměnu těsnění – www.VELUX.cz,
zákaznické centrum, tel. 531 015 511.

SNÍŽENÍ KONDENZACE
V místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, ložnice) může docházet v zimním
období ke srážení vlhkosti na vnitřní
straně skla. Pro snížení umístěte tepelný

zdroj pod okno a zajistěte pravidelnou
výměnu vzduchu nárazovým větráním,
případně instalací ventilačního systému.

ÚDRŽBA DŘEVA
Dřevěné části jsou z výroby opatřené
základní impregnací a vrchní vrstvou laku
a mohou být čištěny běžnými čisticími prostředky. Je nezbytné provádět údržbu laku
min. jednou za čtyři roky. Okna vystavená zvýšenému namáhání kondenzací

vyžadují údržbu laku v kritických místech
každé dva roky. Údržba: Odstraňte narušený lak, vysušte dřevo a aplikujte základní lak a min. dvě vrstvy vrchního akrylátového laku. Možno použít opravnou sadu
ZZZ 176 – www.VELUX.cz, zákaznické
centrum, tel. 531 015 511.

PROVEDENÍ OSTĚNÍ
Pro zajištění optimálního osvětlení místnosti a snížení nebezpečí vzniku kondenzace by horní ostění okna mělo být
provedeno vodorovně a spodní ostění
svisle.

UJIŠTĚNÍ
Prohlašujeme, že na výrobky VELUX,
které firma VELUX Česká republika,
s.r.o. dováží, je vystaveno prohlášení
o shodě podle § 13 zákona č.
22/1997 Sb. ve znění zák. č.
71/2000 Sb. a 205/2002 Sb.

ZÁRUKA
Záruční doba činí 5 let u střešních oken
a lemování (10 let při instalaci s montážní sadou BDX) a 2 roky u všech
ostatních výrobků.

SERVIS
V případě poškození nebo jakékoliv
jiné závady na okně prosím kontaktujte
firmu VELUX Česká rebublika, s.r.o.,
zákaznické centrum, tel. 531 015 511.

Datum vydání: 1. 5. 2004

INSTALACE ZASTIŇOVACÍCH DOPLŇKŮ
Okno je opatřeno úchyty pro instalaci
doplňků. Pro objednání použijte typový
štítek umístěný v horní části křídla.

