Maco metallsulusega plastakna
kasutus- ja hooldusjuhend
Soovitused toote kasutajale

• Teie aknad (või rõdu-uksed), on kõrgekvaliteetsete pöördkald aknasulustega varustatud, mille kasutamine on lihtne ja
probleemivaba. Vaatamata sellele peaksite te selle juhendi
täpselt läbi lugema ja kasutamise nõuandeid jälgima. Teie enda
huvides tutvuge ka võimalike ohutusnõuannetega.
• Hoidke see juhend igal juhul alles ja informeerige ka teisi
kasutajaid selle juhendi sisust.
• Kontollige kas aknale on kleebitud käsitlemiskleeps.
• Et teie aknad kestaksid pikka aega töökorras, jälgige,
palun, hooldusjuhendit!

Kasutamine

Ruumi pideva tuulutuse asend.
Avatud asend – ainult ruumi lühiajaliseks tuulutuseks või
klaasi puhastamiseks.
Selles asendis raami järelvalveta mitte jätta.
Suletud asend – kui ruumist lahkutakse või ei soovita
õhuvahetust.

Mikrotuulutus asend
Hooldamine

Et pöörd-kald aknasuluste funktsioon akendel ja rõduustel
säiliks, tuleb igal aastal läbi viia järgmised hooldustööd.
• Visuaalselt kontrollida, et suluse hingestus poleks liigselt
kulunud.
• Pöörd-kaldsuluse kõiki liikuvaid osasid ja kinnitusosasid
vajadusel õlitada.
• Kasutada ainult selliseid puhastus- ja hooldusvahendeid, mis
ei ole korrosiooniagressiivsed.

Sama hooldus kehtib ka nendele aknatüüpidele, mida selles
juhendis eraldi välja pole toodud (näiteks pöörd-kald aknad
ja ainult pöördaknad või kippaknad).

Ohutusjuhend

Ära jäta näppe akna vahele
Väljakukkumisoht.
Vigastusoht äkilise tuulepuhangu tõttu.
Lengile lisakoormuse lisamine keelatud.
Lengi ei tohi pressida üle avanemisnurga
Enne akna sulgemist veenduge, et raami ja
lengi vahele ei ole pandud kõrvalisi
esemeid.

Üleüldised nõuanded teie akna jaoks

Hea aken on rohkemaks võimeline kui ainult õhu ja valguse
sisse laskmiseks:

See on kujunduselement ning samaaegselt ka
ehitusdetail, millele on kõrged tehnilised nõuded.
Peale suluse hoolduse peate jooksvalt kontrollima ka akna
pealispinna, klaasi ja tihendite korrasolekut ja vead koheselt
eemaldama.
Puhastamiseks mitte kasutada söövitavaid materjale, kasutada
ainult seebivett.

Akna reguleerimistööd

Kõik reguleerimised peab läbi
viima akna valmistanud firma.
Nivoofiksaatori sobitamine:
kruvi tähtvõtmega Torx T15
vabastada, kõrgus parajaks
reguleerida ja siis kinnitada.

Ülahinge juurest raami asendi
reguleerimine 4mm
kuuskantvõtmega.
Raami ülemise serva
sulgumistugevuse reguleerimine
ülakäärist:
4mm kuuskantvõtmega.
Reguleerimine alahingest:
horisontaalselt ja
vertikaalselt, kasutades 4
mm kuuskantvõtit.
Sulgumistugevuse
reguleerimine alahingest:
Torx T20 tähtvõtmega.

Aknatehastele ja -paigaldajatele:

Järgmised juhised vajavad akna komplekteerimisel tootja või
paigaldaja tähelepanu:
Raami eemaldamine ja paigaldamine:

Akna-ja rõdu-uste ostjatele soovitame vaid kvalifitseeritud
paigaldusmeeskondade teenust kasutada.

