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VŠEOBECNE

IInternorm-okná, dvere, prvky protislnečnej ochrany a príslušenstvo sú kvalitatívne 
vysokohodnotné výrobky.
K zabezpečeniu dlhodobej funkčnosti a zachovaniu hodnoty ako aj pre zabránenie 
poškodeniu osôb a vecí je potrebná odborná údržba a ošetrenie.
Základom sú informácie obsiahnuté v tejto brožúre. Nerešpektovanie týchto 
informácií môže mať za následok zaniknutie nároku na ručenie, garanciu a zodpo-
vednosť za chyby výrobku. Obmedzenie funkcií alebo opotrebovanie dielov, ktoré 
vznikajú zvyčajne pri normálnom a odbornom používaní, nie sú predmetom garanč-
ných ustanovení a nie sú kryté záväzkami zo záruky. Z nároku na záruku sú vylúče-
né aj škody, ktoré poukazujú na nesprávne obsluhovanie, na neúčelové využívanie 
výrobku a pokusy o opravu nekvalifikovaným personálom. 
Pod účelovým využívaním produktov - okien a dverí sa rozumie otváranie a zatvá-
ranie krídiel na kolmo zabudovaných elementoch. Pri zatváraní krídla je potrebné 
prekonať odporovú silu tesnenia. Odlišné používania nezodpovedajú účelnému 
využívaniu.

Dbajte prosím na nasledovné body:

V otvorenej štrbine medzi krídlom a rámom hrozí  
zranenie v dôsledku privretia.

Pri otvorenom okne - obzvlášť v domácnostiach 
 s deťmi - hrozí nebezpečenstvo vypadnutia.

Pri otvorenom okne je nebezpečenstvo zranenia  
spôsobené vetrom.

Zabráňte dodatočnému zaťaženiu krídla  
(nie je to žiadna náhrada za šatník alebo rebrík).

Dbajte na to, aby sa nedostali medzi krídlo a rám žiadne predmety a pri 
zatváraní sa neprivreli žiadne predmety.

Zabráňte, aby krídlo neurčito a nekontrolovateľne (napr. vetrom) netlačilo 
do ostenia okna, čim by sa mohlo poškodiť alebo zničiť kovanie, materiál 
rámu alebo iné jednotlivé časti okna prípadne dvier, resp. by mohli vzniknúť 
následné škody.

Pri vetre a prievane musia byť okná a dvere zatvorené a zahasprované.

Otvorené a sklopené krídla nespĺňajú žiadne požiadavky ohľadne tesnosti 
špár, tesnosti voči nárazovému dažďu, zvukovej izolácii, tepelnej izolácii a 
ochrane pred vlámaním.

Zatvorené okná nedosahujú hodnoty pre minimálnu výmenu vzduchu, 
ktoré sú potrebné pre zdravie a vykurovanie. Ak sa na vetranie miestnosti 
používajú okná, je potrebné toto zabezpečiť vhodnými vetracími návykmi.

Normálne sklo nespĺňa požiadavky ohľadom zvýšeného nebezpečenstva 
rozbitia, ochrany pred vlámaním alebo pred požiarom.

Normálne sklo je možné ľahko rozbiť. Vzniknuté ostré rozbité hrany skla a 
črepiny môžu spôsobiť poranenie.

Zasklenie zabraňujúce vypadnutiu (napr. Francúzsky balkón...), ktoré vyka-

zuje poškodenie na hranách skla (škrupiny) alebo trhliny, musia byť ihneď 

vymenené, pretože nemôžu viac spĺňať potrebné bezpečnostné požiadav-

ky.
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Nesprávne zamknuté vchodové dvere (napr. zahasprovanie iba cez západ-
ku) nespĺňa požiadavky na ochranu proti vlámaniu.

Bezpečnostné časti kovania sa musia minimálne raz ročne kontrolovať na 
pevnosť a opotrebovanie. Podľa potreby sa upevňovacie skrutky dotiahnu, 
resp. diely sa vymenia.

Voľne dodané sklá sa musia skladovať v suchom prostredí. Vlhkosť ničí 
okrajový spoj.

Všetky okná a dvere, ktorých účelným využívaním je otváranie, zatváranie a 
zamykanie, je potrebné minimálne 1x mesačne používať, aby sa zamedzilo 
škodám vzniknutých v dôsledku   „pokojového opotrebovania“ (obzvlášť 
korózii a ťažkému chodu).

Počas stavebnej fázy pôsobia na okná a dvere rôzne mechanické, klimatic-
ké a chemické záťaže. Chráňte preto stavebné časti - zakrytím / prelepe-
ním a dbajte na dostatočné vetranie pre odbúranie nadbytočnej vlhkosti.

Na ochranu povrchov použite vhodné lepiace pásky. Lepiace pásky sa 
musia znášať s dreveným, plastovým a hliníkovým povrchom. Pásky je 
potrebné potom pokiaľ možno čo najrýchlejšie odstrániť.

Ak by napriek veľkej starostlivosti zostali na stavebných častiach znečiste-
nia, musia byť bezo zvyšku odstránené ihneď po vzniknutí neagresívnymi 
prostriedkami.

Alkalické vyplavovanie z fasády a muriva môže na popráškovaných a eloxo-
vaných hliníkových povrchoch spôsobiť neopraviteľné škody. 
Aby sa tomu zabránilo, musia sa v takých prípadoch rámy okien a dvier 
včas vyčistiť a konzervovať.

Výlučky hmyzu, kvetový prach, čiastočky sadzí, železný prach (pri trení že-
lezničných koľajníc) a pod. môžu v spojení s dažďovou vodou a intenzívnym 
UV- žiarením spôsobiť na PVC povrchoch veľmi nepoddajné znečistenie, 
ktoré nie je možné odstrániť s bežnými čistiacimi prostriedkami v do-
mácnosti. Preto by mal byť čas pôsobenia takýchto nečistôt čo najkratší. 
Rámové profily sa musia pri takých nánosoch čistiť čo najskôr. Je potrebné 
vykonať konzerváciu postihnutých profilov vhodnými prostriedkami.

Funkčne podmienené ostré hrany môžu mať pri neopatrnom, resp. neod-
bornom zaobchádzaní s oknom, resp. s dverami za následok zranenie, 
predovšetkým ak sa osoby zdržujú celkom alebo sčasti pod otvoreným 
krídlom.

Dbajte na to, že pri skrytom kovaní je obmedzovač otvárania nakliknutý v 
koliku rohového ložiska.

Ak sú dvere vybavené otočnými pántmi, ktoré sú bočne priskrutkované v 
prekrytí krídla, je potrebné chrániť krídlo pred nárazom do ostenia pomo-
cou zarážadla, osadeného na stavbe, pretože inak by v dôsledku enormnej 
sily, ktorá pôsobí na otočné pánty, mohlo dôjsť k poškodeniu.

Bezpečnostné stavebné diely ako obmedzovač otvárania a čistiace nožni-
ce môže odblokovať len odborný personál a to pre účely nastavenia krídla, 
resp.vyvesenia krídla.

Zvýšené teplotné zaťaženia a akumulácia tepla na skle môžu viesť k 
spontánnemu rozbitiu skla. Zabráňte čiastočnému zatieneniu skiel, ktoré 
vznikajú napr. čiastočným zakrytím vonkajšej protislnečnej ochrany. 
Akumulácia tepla na skle vzniká zo zdroju tepla (vyhrievacieho telesa, 
osvetlenia), a pri slnečnom žiarení obzvlášť cez tmavé predmety, ktoré sa 
nachádzajú v blízkosti skla znútra alebo zvonka. Vyhnite sa dodatočnému 
lepeniu fólií a nanášaniu farieb na sklo.
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Výplne panela v prevedení zvukovej izolácie sú v jadre vyhotovené s izo-
lačným zasklením. Tieto panely sa nesmú žiadnym spôsobom spracovávať 
(vŕtať, rezať) a majú byť chránené pred nadmerným nárazovým zaťažením.

V žiadnom prípade sami nenavrtávajte profily dvier alebo ozdobné výplne 
(napr.pre priezor (kukátko), klopadlo... ). Väčšinou sa nachádza za vrchnou 
platňou izolačné sklo.  
Pri navŕtaní môže dôjsť k poškodeniu krídla dvier. 

Pred použitím okna je potrebné preskúšať kovanie a časti príslušenstva 
kovania na bezpečnú funkciu (napr.uzamykateľnosť  kľučky, detskú poistku 
proti neželanému otvoreniu, poistku čistiacich nožníc, obmedzovač otvára-
nia a otáčania...) a prípadne tieto nechať nastaviť odborníkom. Nerešpekto-
vanie môže spôsobiť poškodenie osôb a vecí.

Prvky v blízkosti okien a dverí, ktoré nie sú z vodovzdorných materiálov 
(obzvlášť parapetné dosky alebo prahy z dreva) je potrebné chrániť pred 
prípadným kondenzátom.

Zabráňte kontaktu hliníkových povrchov s kozmetickými výrobkami, hlavne 
opaľovacími prípravkami ako opaľovacie mlieko, - olej a  - krém.
To môže viesť k tvorbe škvŕn na povrchoch.

Všetky elektrické a elektronické súčiastky získané z okien 
resp. dvier je potrebné na konci doby použitia odovzdať 
na miesto recyklačného odpadu a nesmú byť likvidované 
s domovým odpadom.

Kľučky a madlá sa v žiadnom prípade nemôžu používať ako pomôcka na 
prenášanie.

NESPRÁVNA OBSLUHA

Ak sa pri otvorenom krídle dá kľučka do sklopnej polohy, tak 
sa krídlo uvoľní z horného zaistenia Aby ste zabránili prípadným 
úrazom, resp. poškodeniam, postupujte prosím nasledovne:

Nechajte kľučku v sklopnej polohe a pritlačte krídlo na strane 
nožníc k rámu a otočte kľučku (90°) do otváravej polohy.

Potom zatvorte okno a dajte kľučku do zamknutej polohy (90° 
otočiť). Teraz môžete krídlo okna opäť bez problémov sklopiť 
alebo otvoriť.

Pri veľmi často používaných oknách a dverách, sa  musia najmä otoč-
né body ložiskových častí premazávať v kratšom intervale ako jeden 
rok!
Nedodržanie intervalov údržby a premazania môže mať za následok 
pád/poškodenie okenného alebo dverného krídla prípadné následné 
poškodenie majetku alebo zranenie osôb!

Aby sa zabezpečilo odtekanie prívalového dažďa z rámovej drážky, je 
dorazové tesnenie rámu v hornej oblasti sčasti prerušené a nahradené 
vetracím tesnením (aj pri pevných zaskleniach).

Tmavé povrchy sa zahrievajú oveľa viac ako svetlé. Preto sa tieto pri 
priamom slnečnom žiarení podľa okolností veľmi zahrievajú. Odporúča 
sa teda dotýkať sa takýchto častí len opatrne.
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Na obrázku je vyobrazená príliš výrazná tvorba kondenzácie na vnútornej 
tabuli skla v spodnej časti stredového stĺpika zdvižno-posuvných dverí.
Príčinou je stojaci a chladný vzduch v miestnosti v dolnom rohu. Príliš nízke 
teploty v oblasti prahu znižujú cirkuláciu vzduchu. V dôsledku kondenzácie 

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA pre drevo-hliníkové okná.

Chráňte drevo-hliníkové elementy počas stavebnej fázy pred vlhkosťou, 
dažďom a snehom. Medzi drevom a hliníkovým profilom sa nachádzajú 
otvory na vyrovnanie tlaku pary v profiloch. Chráňte tieto štrbiny pred vlh-
kosťou až do zabudovania.

Vlhkosť, malta, betón a omietkové materiály spôsobujú predovšetkým pri 
druhoch dreva dub a smrekovec pretrvávajúce sfarbenia.
Tie spôsobuje chemická reakcia s obsahovými zložkami dreva (kyselina 
trieslová). Chráňte drevené povrchy počas stavebnej fázy oblepením vhod-
nými materiálmi.

Zabráňte tvoreniu príliš vysokej vlhkosti vzduchu (max. 50% pri 20°C). To 
vedie k následným poškodeniam, ako napučanie drevených častí, poško-
deniu lakovaných povrchov (dverové výplne), deformácii stavebných častí, 
korozívnemu poškodeniu častí kovania, tvorbe plesňových húb a nezdra-
vému prostrediu na bývanie. Pôsobeniu príliš vysokej vlhkosti vzduchu je 
potrebné zabrániť aj v určitých stavebných fázach (vnútorné omietky alebo 
práce na poteroch).

Čo spôsobuje nadmernú vlhkosť vzduchu? 
Nadmerná vlhkosť vzduchu je spôsobená nevetranou stavbou, využívaním 
obytného priestoru a z toho vplývajúci i nedostatočný prísun čerstvého 
vzduchu alebo nedostatočne nastavené vetranie obytnej miestnosti.

Čo spôsobuje kondenzáciu?
Vzduch môže viazať pri rôznych teplotách rôzne množstvo vody. V nasý-
tenom stave (100% relatívna vlhkosť vzduchu) sa nachádza v 1 m³ 17,3 g 
vody pri teplote vzduchu 20°C.

Drevo absorbuje vlhkosť zo vzduchu v miestnosti a znovu ju uvoľňuje. 
Preto vysoká vlhkosť vzduchu vedie tiež k vysokej vlhkosti dreva. Príliš 
vysoká vlhkosť dreva počas dlhšieho časového obdobia vedie k rozpínaniu 
( napučaniu dreveného hranolu) a spôsobuje poškodenie výrobku.
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sa môže tvoriť pleseň.
Príznaky nadmernej vlhkosti vzduchu sú :
Tesnenia už viacej nepriliehajú, medzery väčšie ako 1mm budú viac vidi-
teľné, pri pevných častiach sa odťahujú zasklievacie lišty, tvorba plesní, 
tvorba kondenzácie v miestnosti na tabuli skla väčšinou v dolnej časti 
alebo tabule skla sú počas dlhšieho obdobia zahmlené.
Znakom príliš vysokej vlhkosti vzduchu v miestnosti je taktiež tvorba kon-
denzácie na záhybe, resp. stredovom tesnení v oblasti štulpu.
Závažnejšie poškodenia okien sa dajú očakávať, ak vnútri pravidelne od-
kvapkáva voda z tabúl skla a krídla okien, resp. ak je na častiach kovania 
viditeľné zhrdzavenie.

Tvorba kondenzácie na vonkajšej tabuli skla (predovšetkým v zime) a na 
vonkajšom okennom záhybe je normálna a prípustná. Tu nedochádza k 
žiadnemu poškodeniu drevo-hliníkových okien.

Stanovenie príliš vysokej vlhkosti vzduchu a dreva:
V prípade pochybností sa musí vlhkosť dreva a vlhkosť vzduchu miestnosti 
určiť pomocou vhodného zariadenia na meranie vlhkosti. Meranie vlhkosti 
sa musí vykonať na okne (napr. zavesením na okennú kľučku). Ak je rela-
tívna vlhkosť vzduchu pri cca 20°C v dlhšom časovom období väčšia ako 
70%, dochádza k trvalému(nenapraviteľnému) poškodeniu na drevo-hliní-
kových oknách.

Parametre vlhkosti dreva: 
13% ±2  Stav dodania z výrobného závodu Lannach s 13% ±2 . 
15-17% Začína kritická oblasť a mali by sa podniknúť opatrenia k sušeniu  
 (vetranie, opatrné vyhrievanie..) 
22%  Ak je vlhkosť dreva počas dlhšieho časového obdobia väčšia   
  ako  22%, očakáva sa trvalé, nenapraviteľné poškodenie drevo- 
 hliníkových okien. 
Vlhkosť dreva sa môže opäť znížiť postupným pomalým vysúšaním. 

Zo strany interiéru zabezpečte voľnú cirkuláciu vzduchu okolo Vašich 
drevo-hliníkových okien a ostení. Okná a panely nesmú byť zakryté alebo 
zastavané inými stavebnými časťami ( napr. vaňa, kuchynské boxy alebo 
nábytok pred panelmi, ... ).

Možné opatrenia pri zvýšenom prestupe vody do budovy:
Omietky ( najmä hlinené omietky), tekuté potery, ... prinášajú veľa vody do 
vzduchu miestnosti. V sušiacej fáze po poteroch a omietkach nenechávaj-
te v žiadnom prípade okná celkom zatvorené!
Pri používaní tekutých poterov a hlinených omietok je potrebné si v prvom 
rade objasniť potrebné opatrenia s Vaším Internorm-obchodným partne-
rom. Opatrenia na ochranu Vašich okien sú napr. krídla okien do vysušenia 
poteru a omietok zvesiť, a nahradiť ich drevenou platňou. 

Priepustnosť drevo-hliníkových okien Internorm:
Vaše okná sú vzduchotesné podľa európskych noriem. V nezávislom tes-
tovaní dosahujú triedu pre vodotesnosť, vzduchotesnosť a ostatné požia-
davky, ktoré sú obsiahnuté v CE-vyhlásení a v deklarovaných hodnotách 
Vašich okien. Napr. v prípade vzduchotesnosti smie byť v najvyššie možnej 
dosiahnutej triede 4, maximálny prietok vzduchu najviac 
 3 m³/(h*m²). 
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2.1. OKNÁ A BALKÓNOVÉ DVERE

Otváravo- sklopné vyhotovenie
Krídlo sa otvorí, ak je kľučka vo vodorov-
nej polohe, krídlo sa sklopí, ak je kľučka 
vo zvislej polohe.

Otváravé vyhotovenie
Poloha kľučky zvisle smerom nahor nie je 
možná.

Sklopné vyhotovenie (KGO)
Kľučka je montovaná hore v strede. 
Poloha kľučky zvisle smerom nahor nie je 
možná.

Sklopné vyhotovenie (KG)
Krídlo je možné sklopiť, keď je kľučka vo 
vodorovnej alebo zvislej polohe.
Pri určitých rozmeroch krídla je z technic-
kých dôvodov sklopenie krídla možné iba 
otočením kľučky výlučne do vodorovnej 
polohy.

Okno sklopiť

Okno otvoriť
Poloha otvorenia

Okno zatvoriť a 
zamknúť

Okno otvoriť
Poloha otvorenia

Okno zatvoriť a 
zamknúť

Okno zatvoriť a 
zamknúť

Okno otvoriť, 
sklopná poloha

Okno sklopiť

Okno sklopiť

Okno zatvoriť a 
zamknúť

Vyhotovenie s nadsvetlíkom (KAZ)
Krídlo sa ovláda ťažnou tyčou. Ak sa ťažná tyč 
zatlačí smerom nadol, krídlo sa dá do sklopnej 

polohy.

Viacbodové uzamykanie - otváravé dvere
Zatlačením kľučky smerom nadol sa západka 
stiahne a dvere sa môžu otvoriť. Kľučka sa pérova-
ním vráti späť. Ak chceme dvere zatvoriť, musíme 
kľučku otočiť o 45° smerom nahor, všetky protikusy 
sa zahasprujú a môžeme zamknúť s cylindrickou 
vložkou. Aby sa dvere otvorili, musí sa najskôr ak-
tivovať cylindrická vložka, až potom možno stlačiť 
kľučku.

Uzamykateľné otváravé /otváravo- sklopné 
dvere
Dvere sa otvoria, ak je kľučka vo vodorovnej polohe 
a sklopia, ak je kľučka vo zvislej polohe.
Pri tomto prevedení sa zdvih uzáveru zablokuje 
cylindrickou vložkou, t.j. kľučku už nie je možné 
ovládať. Dvere môžete zamknúť v zatvorenej ale aj 
v sklopenej polohe.

Vyhotovenie s nadsvetlíkom (KAK)
Krídlo sa ovláda ručnou pákou. Pre otvorenie krídla 
sa ručná páka vyberie z držiaka (klipsu), zalomí (ako 
je zobrazené na obrázku) a otočením kľučky sa 
krídlo uvedie do sklopnej polohy.

Okno sklopiť

Okno zatvoriť a 
zamknúť

Zahnutá ručná 
páka na otvorenie a 
zatvorenie

Dvere sklopiť

Dvere otvoriť 
Poloha otvorenia

Dvere otvoriť 
Poloha otvorenia

Kľučka nahor - dvere zamknúť

Kľučka nadol - dvere 
otvoriť
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Trojkrídlové okno bez stĺpika (Model 50) 
Aby sa zabránilo poškodeniu krídla, musí sa rešpektovať postupnosť pri otváraní:

Otváranie: Najskôr otvoriť obe krajné krídla, nakoniec stredné krídlo!
Zatváranie:  Najskôr zatvoriť stredné krídlo, potom obe krajné krídla!

Ovládanie štulpového krídla

Vedľajšie vchodové dvere
Zatlačením kľučky nadol alebo aktivovaním cylin-
drickej vložky (oproti smeru zamykania ) sa západka 
stiahne a dvere sa môžu otvoriť. Kľučka sa pérova-
ním samostatne vráti do pôvodnej polohy. Dvere sa 
zamknú hasprou a čapíkovými uzávermi, ktoré sa ak-
tivujú cylindrickou vložkou (dve plné otočky kľúčom).

Zámok so západkou a hasprou - otváravé dvere
Zatlačením kľučky nadol alebo aktivovaním cylin-
drickej vložky (oproti smeru zamykania ) sa západka 
stiahne a dvere sa môžu otvoriť. Kľučka sa pérovním 
vráti do pôvodnej polohy. Dvere sa zamknú hasprou, 
ktorá sa ovláda cylindrickou vložkou (vystrčením 
haspry). Kľučku možno ovládať aj v zamknutom stave. 

stlačiť dolu, dvere 
otvoriť

stlačiť dolu, dvere 
otvoriť

Páka štulpu je v 
zatvorenom stave 

plošne zalícovaná s 
kovaním krídla.

Stlačením modrého 
tlačidla sa páka 

štulpu uvoľní. 

Odklopenie 
páky štulpu.

K otvoreniu 
krídla stlačte 

páku dolu.

Predsadené krídlo zdvojené okno
Uzamykateľné časti predsadeného krídla 
sú prístupné len pri otvorenom krídle. 
Uzávery sa nachádzajú na strane prevodu 
medzi okenným krídlom a predsadeným 
krídlom. Uzáverové spony vysuňte na 90° 
a otvorte predsadené krídlo.
Dbajte na to, aby pred opätovným zatvo-
rením krídla boli všetky uzáverové spony 
znovu zamknuté.

Uzatvorením vetracieho otvoru 
sieťkou v lete je možné zabrániť 
prístupu hmyzu.

V zime odsuňte sieťku späť, 
aby ste zabezpečili dostatočné 
vetranie. Týmto sa zabráni roseniu 
a tvorbe kondenzátu.

Uzatvorením vetracích otvorov pomocou 
tesnenia je možné zabezpečiť zvýšenú 
zvukovú izoláciu (HV450).
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2.2. POSUVNÉ PRVKY

Odsunutie posuvného okna/dverí 
K posuvnej funkcii musí byť kľučka otočená 
do vodorovnej polohy, následne krídlo ťahom 
za kľučku paralelne odsunúť a posunúť do 
strany. K uzatvoreniu krídlo čo najviac za-
sunúť, aby opäť paralelne zapadlo.

Krídlo otvoriť 
poloha posunu

Krídlo zavrieť a 
uzamknúť

Krídlo spustené

Krídlo zdvihnuté,
posuvná pozícia

Kľučku otočiť smerom dolu, krídlo sa 
zdvihne = posuvná pozícia

Posuvno-zdvižné dvere
K otvoreniu a posúvaniu krídla treba kľučku 
presunúť celkom nadol. Krídlo môže zostať 
buď v zatvorenej pozícii alebo v ľubovoľnej 
inej otváravej pozícii. Krídlo je zaistené proti 
posuvu. 

Pre otvorenie a posúvanie krídla musí kľučka smerovať vždy nadol 
(pozícia 6 hod.), inak vzniká možnosť samostatného, neúmyselného 
klesnutia krídla, a tým vzniká nebezpečenstvo samočinného za-
mknutia (nesprávne ovládanie)! 

Posuvné krídlo sa smie spustiť iba v nehybnom stave! 
Spustenie krídla počas posuvného pohybu môže viesť k poškodeniu 
spodného tesnenia krídla a spôsobuje chybnú obsluhu!

Pravidelne (minimálne každé 2 roky) sa musia vykonávať nasledujú-
ce kontroly:
a. Správne osadenie viditeľných tesnení
b. Všetky kryty sú na svojom mieste a bez poškodenia
c. Uzamykací čap je optimálne nastavený (pozri kapitolu nas  
 tavenia)
e. Zarážka dorazu je namontovaná a pevne drží.
f.  Dotykové kontakty majú voľný pohyb a sú bez nečistôt a 

korózie (iba pri Comfort Drive).
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Zdvižno-posuvné dvere s Comfort Drive :
Zdvižno-posuvné dvere nesmú byť použité ako protipožiarne, dymové 
alebo ako záchranné dvere.
 
Pripojenie káblu pre pohon vychádzajúci z rámu  smie pripojiť do siete 230 
VAC len autorizovaný personál. V inom prípade hrozí nebezpečenstvo pre 
život!

Ak nie sú dodržané pracovné kroky, môže to viesť k trvalému poškodeniu 
pohonu. Nesprávnou manipuláciou sa vystavujete nebezpečenstvu a po-
škodeniu materiálu. Zabráňte vniknutiu kvapaliny do zariadenia. Ne-nechá-
vajte žiadne predmety a nečistoty na vodiacej lište.

Nebezpečenstvo pritlačenia a zaseknutia! Aby sa zabránilo chybnému po-
užitiu, vyžaduje sa v mieste inštalácie vyhotoviť zhodnotenie rizík v súlade 
so smernicou o strojových zariadeniach 2006/42/EG. Ochranné opatrenia 
musia byť aplikované v súlade s EN 60335-2-103/2016-05. 

Nebezpečenstvo pritlačenia a zaseknutia! Jednotka ovládania otvára a 
zatvára okno automaticky.  Zastaví sa automaticky pri zaznamenaní od-
poru. Napriek tomu je daný tlak dostatočný a môže prísť pri nepozornosti 
k pomliaždeniu prstov. Pri pohybe krídla nevstupujte do dráhy pohybu a 
nedotýkajte sa žiadnych častí pohonu!

Zdvižno-posuvné dvere môžu používať deti od 8 rokov ako aj osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo 
osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli pod dozorom alebo 
boli poučený o bezpečnom používaní a rozumejú z toho vzniknutému 
možnému nebezpečiu. Deti sa nesmú hrať so zdvižno-posuvnými dverami. 
Dbajte na to, aby sa oblasti pohybu zdvižno-posuvných dvier nenachádzali 
žiadne osoby alebo predmety a pri otváraní a zatváraní bol vždy vizuálny 
kontakt s krídlom dvier.  Čistenie a údržbu smú vykonávať iba zaškolené 
osoby. 

Kontrola: Po inštalácii a po každej zmene systému skontrolujte všetky 
funkcie testovaním.

Dodržujte pravidelné kontroly podľa strany 19

Z bezpečnostných dôvodov sa pri používaní ekey dLine Fingerprint upred-
nostňuje použiť „Local Mode“ (ekey bionyx App). V tomto režime je časové 
ovládanie deaktivované a neúmyselné vymknutie je preto takmer nemož-
né. Ďalej sú deaktivované pripojenie Smart Home, používanie hlasových 
asistentov a otváranie na diaľku. Je tak do maximálnej miery vylúčené 
neúmyselné otváranie a zatváranie na diaľku bez vizuálneho kontaktu so 
zdvižno-posuvným krídlom.

Zdvižno-posuvné dvere obsluhujte s Comfort Drive WLAN boxom výlučne 
pri vizuálnom kontakte so zdvižno-posuvným krídlom a uistite sa, že sa v 
oblasti pohybu zdvižno-posuvných dverí nenachádzajú žiadne osoby ani 
predmety.

WLAN box umožňuje ovládať a konfigurovať zdvižno-posuvné dvere 
smartfónom alebo tabletom. Pripojenie sa vytvára priamo s WLAN boxom 
alebo WLAN smerovačom na strane stavby s predchádzajúcim WPS 
prihlásením. Na zriadenie Comfort Drive WLAN boxu (Hautau WLAN box) 
potrebujete aplikáciu Hautau „ConfigTool“ a voliteľne aplikáciu vami pou-
žitého systému Smarthome. Ďalšie informácie o tom, s ktorými výrobcami 
systémov Smarthome je Internorm kompatibilný, nájdete na internete na 
I-tec Connect.
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1x 10-20s

10s 3s

1x ~ 0,5s

1x ~ 0,5 s

2x/s 1,5s
3x

1x ~ 0,5 s

1x 10-20s

10s 3s

aus

LED weiß leuchtend

LED weiß blinkend

LED vypnuté (nesvieti)

LED svieti nabielo

LED bliká nabielo

1x 10-20s

10s 3s

1x ~ 0,5s

1x ~ 0,5 s

2x/s 1,5s
3x

1x ~ 0,5 s

1x 10-20s

10s 3s

aus

LED weiß leuchtend

LED weiß blinkend

Otvorenie krídla:

Zatvorenie krídla:

1x 10-20s

10s 3s

1x ~ 0,5s

1x ~ 0,5 s

2x/s 1,5s
3x

1x ~ 0,5 s

1x 10-20s

10s 3s

aus

LED weiß leuchtend

LED weiß blinkend

Základné funkcie :

a) Na otvorenie dverí krátko stlačte (asi 0,5 s) tlačidlo (príp. voliteľne odtlačok prsta 
ekey dLine, aplikácia ekey bionyx, aplikácia Hautau ConfigTool...). Dvere sa úplne 
otvoria. Keď sú dvere v pohybe, spôsobí ďalšie stlačenie tlačidla vždy ZASTAVENIE. 
Pri zastavení uloží systém posledný smer pohybu.
  Reakčný čas pri voliteľnom skenovaní prstom (trva-

nie zopnutia relé) je predvolene prednastavený na 
3 s a nedá sa zmeniť.  (Pozri aplikáciu ekey 
bionyx)

b) Ak dvere stoja a tlačidlo je aktivované, dvere sa pohnú opačným smerom ako je 
uložený posledný smer pohybu. 
c) Vzniknutá chyba je oznámená na tlačidle blikaním (permanentne) LED svetla 
(1sek.-zasvieti – 1 sek. vypne). V prípade ak nastane chyba tak sa všetky funkcie 
zastavia, dvere zostanú stáť.
Ďalšie stlačenie tlačidla sa rozpozná ako signál ZASTAVENIA (STOP) a uvedený 
chybový stav sa zresetuje. Ak chyba i naďalej pretrváva, dvere sa nedajú pomocou 
elektrického pohonu posúvať.
d) LED dióda je v pokojnom stave bez osvetlenia 
e) Počas posunu krídla svieti LED trvalo.
f) Po ukončení posunu krídla LED zhasne.
g) Náhodné stlačenia v rýchlom slede: príkazy sa ignorujú z dôvodu ochrany Ele-
mentu. 
 
Tlačidlo s LED osvetlením
Legenda:

Ďalšie funkcie:

Detská poistka: 
Stlačením a podržaním tlačidla v rozmedzí 10 sek - 20 sek. sa aktivuje príp. deakti-
vuje detská poistka. Po 10 sekundách sa rozsvieti LED na 3 sek. Tlačidlo je možné 
uvoľniť. 

Po aktivácii detskej poistky už nie je možné ovládanie. Ak sa stlačí tlačidlo na 0,5 
sek., LED 3x dvojito zabliká ( detská poistka je aktívna). Tým sa zobrazí aktívne 
uzamknutie. 

Obsluha odtlačku prsta ekey dLine:
Ak je k dispozícii odtlačok prsta, je možné zdvižno-posuvné dvere ovládať pomo-
cou ekey aj pri zapnutej detskej poistke (bezpečnostná funkcia proti neúmyselnému 
vymknutiu). Dvere je možné pri aktivácii odtlačka prsta aj zastaviť. Detská poistka 
prostredníctvom tlačidla zostáva naďalej aktívna. 

Aktívna detská poistka sa automaticky deaktivuje pri nasledujúcich udalostiach:
výpadok elektrického prúdu
reset softvéru
reset továrenských nastavení 
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1x 10-20s

10s 3s

1x ~ 0,5s

1x ~ 0,5 s

2x/s 1,5s
3x

1x ~ 0,5 s

1x 10-20s

10s 3s

aus

LED weiß leuchtend

LED weiß blinkend

Aktivácia detskej poistky:

Deaktivácia detskej poistky:

1x 10-20s

10s 3s

1x ~ 0,5s

1x ~ 0,5 s

2x/s 1,5s
3x

1x ~ 0,5 s

1x 10-20s

10s 3s

aus

LED weiß leuchtend

LED weiß blinkend

Detská poistka 
je aktívna

Reset softvéru:
Stlačením a podržaním tlačidla v rozmedzí  20 sek. až max. 30 sek. sa  spustí reset 
softvéru. Po 10 sek. sa rozsvieti LED na 3 sek. Tlačidlo ďalej držať stlačené! 
Po 20 sek. bude LED svietiť 3 sek. Tlačidlo je možné uvoľniť. 
 
Pri resete softvéru existujú dva prevádzkové režimy:

1. Dvere zatvorené a uzamknuté: 
Vykoná sa reset softvéru, odstránia sa napr. chyby, ale všetky parametre dvier zo-
stanú zachované. Dvere zostanú zamknuté a ihneď sú pripravené na použitie. 

1x ~ 0,5s

~ 3x/s

......

1x 20-30s

10s 3s 3s7s

1x 20-30s

10s 3s 3s7s

1x ~ 0,5 s

~ 3x/s

......

2. Dvere otvorené: 
LED bliká permanentne cca. 3x za sekundu. Stlačením tlačidla na cca. 0,5 sek. sa 
dvere pomaly posunú o cca. 100 mm. Pri tejto funkcii sa musia dvere nachádzať 
minimálne 200 mm pred maximálnou pozíciou otvorenia. Ak sa tento rozmer nedo-
siahne, musí sa krídlo pred resetom ručne posunúť o cca. 200 mm. 
Po následnom stlačení tlačidla sa dvere pomaly zatvoria a zamknú. Dvere sú pripra-
vené na prevádzku a LED zhasne.

Počas trvania resetu softvéru sa nesmie v žiadnom prípade zasahovať do 
procesu! Bezpečnostné zariadenia sú deaktivované!

1x ~ 0,5s

~ 3x/s

......

1x 20-30s

10s 3s 3s7s

1x 20-30s

10s 3s 3s7s

1x ~ 0,5 s

~ 3x/s

......

ca. 100mm

1x ~ 0,5s

~ 3x/s

......

1x 20-30s

10s 3s 3s7s

1x 20-30s

10s 3s 3s7s

1x ~ 0,5 s

~ 3x/s

......

mind.
200mm
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Reset továrenského nastavenia:
Stlačením a držaním tlačidla na viac ako 30 sek. sa obnoví továrenské nastavenie. 
Po 10 sek. sa rozsvieti LED na 3 sek. Tlačidlo naďalej držať stlačené! 
Po 20 sek. sa rozsvieti LED na 3 sek. Tlačidlo naďalej držať stlačené! 
Po 30 sek. sa rozsvieti LED na 3 sek. Tlačidlo je možné uvoľniť.
 
Pre továrenské nastavenia existujú dva typy prevádzky:

1. Dvere zatvorené a uzamknuté: 
LED bliká permanentne cca. 3x za sekundu. Stlačením tlačidla na cca. 0,5 sek. sa 
dvere uzamknú a reset továrenského nastavenia sa prevedie automaticky (bez ďal-
šieho stlčenia tlačidla). Na konci továrenského resetu zostanú dvere v uzamknutej 
pozícii a vrátia sa späť do normálnej prevádzky, LED zhasne. 

Počas trvania resetu softvéru sa nesmie v žiadnom prípade zasahovať do 
procesu! Bezpečnostné zariadenia sú deaktivované!
Pri HS330 musí byť zabezpečená tlmiaca podložka na ochranu povrchu medzi 
krídlom a rámom pri otvorení pred koncovým dorazom napr. vlnitý kartón.

1x ~ 0,5s

~ 3x/s

......

1x >30s

10s 3s 3s7s 3s7s

1x ~ 0,5 s

~ 3x/s

......

1x ~ 0,5s

~ 3x/s

......

1x >30s

10s 3s 3s7s 3s7s

1x ~ 0,5s

~ 3x/s

......

1x >30s

10s 3s 3s7s 3s7s

1x ~ 0,5 s

~ 3x/s

......

1x ~ 0,5s

~ 3x/s

......

1x >30s

10s 3s 3s7s 3s7s

2. Dvere sú otvorené:
LED bliká permanentne cca. 3x za sekundu. Stlačením tlačidla na cca. 0,5 sek. sa 
dvere pomaly posunú o cca. 100 mm. Pri tejto funkcii sa musia dvere nachádzať 
minimálne 200 mm pred maximálnou pozíciou otvorenia. Ak sa tento rozmer nedo-
siahne, musí sa krídlo pred resetom ručne posunúť o cca. 200 mm. 
Po opakovanom stlačení tlačidla sa dvere automaticky (bez ďalšieho stlačenia tla-
čidla) pomaly zatvoria, zamknú a vykoná sa továrenské nastavenie ako už predtým 
opísané.

 Počas trvania resetu softvéru sa nesmie v žiadnom prípade   
 zasahovať do procesu! Bezpečnostné zariadenia sú deaktivované!
              Pri HS330 musí byť zabezpečená tlmiaca podložka na ochranu 
povrchu medzi krídlom a rámom pri otvorení pred koncovým dorazom napr. 
vlnitý kartón.

1x ~ 0,5s

~ 3x/s

......

1x >30s

10s 3s 3s7s 3s7s

1x ~ 0,5 s

~ 3x/s

......

1x ~ 0,5s

~ 3x/s

......

1x >30s

10s 3s 3s7s 3s7s

mind.
200mm

1x ~ 0,5s

~ 3x/s

......

1x >30s

10s 3s 3s7s 3s7s

1x ~ 0,5 s

~ 3x/s

......

1x ~ 0,5s

~ 3x/s

......

1x >30s

10s 3s 3s7s 3s7s

ca. 100mm



28 29

2. OVLÁDANIE 2. OVLÁDANIE

Chybové hlásenia:

Výpadok prúdu:

Aktívna detská poistka sa automaticky deaktivuje pri výpadku prúdu, resete softvé-
ru alebo resete továrenského nastavenia!

1. Dvere sú zatvorené a zamknuté: 
Dvere zostanú zamknuté a po obnovení elektrického prúdu ihneď pripravené k 
prevádzke.
2. Dvere sú otvorené: 
Po obnovení elektrického prúdu bliká LED permanentne cca. 3x sek. Stlačením 
tlačidla na cca. 0,5 sek. sa dvere pomaly posunú o cca. 100 mm. Pri tejto funkcii sa 
musia dvere nachádzať minimálne 200 mm pred maximálnou pozíciou otvorenia. Ak 
sa tento rozmer nedosiahne, musí sa krídlo pred resetom ručne posunúť o cca. 200 
mm. 
Po opakovanom stlačení tlačidla sa dvere pomaly zatvoria a zamknú sa. Dvere sú 
pripravené na prevádzku a LED zhasne.

Záťažové vypnutie :
Po vypnutí záťaže (narazenie na prekážku alebo po mechanickej chybe) sa dvere 
dostanú do chybového režimu. Chyba je signalizovaná (trvalo) blikajúcim kódom 
LED (1 sek. svieti – 1 sek. zhasne). V prípade chyby sa každá funkcia zastaví, t.j dve-
re sa zastavia a pohybujú sa asi 100 mm v opačnom smere. Ďalšie stlačenie tlačidla 
sa rozpozná ako STOP a chybový stav sa resetuje. Ak chyba pretrváva, dvere sa 
nedajú elektricky pohybovať. V tomto prípade sa môže vykonať softvérový reset ale-
bo obnovenie továrenského nastavenia. Ak chyba naďalej pretrváva, dvere sa musia 
manuálne zamknúť a musí byť upozornený zákaznícky servis.

Manuálne odomknutie / zamknutie pri výpadku prúdu :

V prípade výpadku prúdu sa môže posuvné krídlo pomocou ručnej páky zodvihnúť / 
spustiť  a môže sa ním pomaly pohybovať. Odomknutie / uzamknutie v zatvorenej / 
otvorenej polohe bude týmto možné.

1.Odpojte napájací zdroj od elektrickej siete, vypnite rozvodný ochranný spínač.

2.Odstráňte kryt na krídle dverí  
(pozor na poškodenie povrchu)

automatisch in der verriegelten Position stehen und kehrt in die normale Betriebsfunktion zurück, die

LED erlischt.

2. Tür offen (Sensor Hubantrieb ist nicht angesteuert):

Tür fährt automatisch langsam zu, Hubantrieb wird initialisiert und der gesamte Full-Init wird

durchgeführt (wie Erstinitialisierung). Die Tür bleibt am Ende des Full-Init automatisch in der

verriegelten Position stehen und kehrt in die normale Betriebsfunktion zurück, die LED erlischt. Diese

Funktion darf wie bei der Erst-Installation der Tür nur im angehobenen Zustand aus einer mittleren

Türposition (Pos. > 100) heraus gestartet werden.

Manuelle Entriegelung/Verriegelung bei Stromausfall

Bei Ausführung mit Hubantrieb: bei Energieausfall kann der Verschiebeflügel mit einem

einsteckbaren Handhebel angehoben/abgesenkt und von Hand langsam verschoben werden. Eine

Ent-/Verriegelung in geschlossener/offener Stellung wird dadurch möglich.

1. Sicherungsschrank Stromzufuhr primärseitig vor dem Netzteil ausschalten.

2. Abdeckung entfernen (Achtung vor Beschädigung der Oberfläche)

3. Stecken Sie den manuellen Entriegelungsgriff in den Getriebe-Vierkant und bewegen Sie ihn

etwas nach links und rechts, um das Getriebe zu lösen.

4. Führen Sie den Entriegelungsschlüssel ein und drehen Sie diesen Richtung Verglasung, bis ein

Schließgeräusch zu hören ist.

5. Jetzt können Sie den Flügel mittels Entriegelungsgriff anheben.
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Sicherungsschrank
Fuse box

EIN 
ON

AUS 
OFF

1.  Switch off electricity primary sided before the power 
supply unit.

2. Remove the cap.

3.  Insert the manual unlocking-handle into the gear and move it 
a little to left and right, to release the gear.

4.  Install the unlocking key and rotate it to the glazing side until 
you hear a closure sound.

5.  Now you can lift and open the sash with the unlocking 
handle.

 ATTENTION: Do not release the handle, guide the  handle 
in the locked positon, because it turns arround  quickly 
due to the sash weight, thus could cause heavy injuries.

Locking

6.  Bring the coupling pin of the lift drive (A) in matching position 
to the drill hole of the drive rod (B). In order to couple lift drive 
and drive rod, turn the unlocking key towards the frame side 
(6.2).

Manuelle Entriegelung/Verriegelung bei Stromausfall 
(nur bei HS comfort drive)

Manual release/locking in case of power failure  
(for HS comfort drive, only)

1.  Stromzufuhr primärseitig vor dem Netzteil ausschalten.

2. Abdeckkappe entfernen.

3.  Stecken Sie den manuellen Entriegelungs griff in den 
 Getriebe-Vierkant und bewegen Sie ihn etwas nach links und 
rechts, um das Getriebe zu lösen.

4.  Führen Sie den Entriegelungsschlüssel ein und drehen Sie 
diesen Richtung Verglasung, bis ein Schließ geräusch zu hören 
ist.

5.  Jetzt können Sie den Flügel mittels Ent riegelungsgriff anheben.

ACHTUNG: Lassen Sie den Griff nicht los, sondern  führen 
Sie diesen wieder in die verriegelte Position,  
da er durch das Flügel gewicht hochschnellt und so  
zu schweren Verletzungen führen kann.

Verriegelung

6.  Bringen Sie den Kupplungsbolzen des Hubantriebs (A) und 
das Bohrloch der Treibschiene (B) in Übereinstimmung und 
schließen Sie mittels Entriegelungsschlüssel in Richtung Flügel-
rahmen (6.2), um die Treibschiene und den Antrieb wieder zu 
kuppeln.

WARNUNG: 
Wird der manuelle Entriegelungsgriff vor der 
 elektrischen Inbetriebnahme nicht abgezogen, 
kann dies zu schweren Körper verletzungen führen!

WARNING: 
If the manual unlocking-handle will not be pulled off 
before electrical start-up, this can lead to severe 
injuries!

3. Zasuňte manuálne kľučku pre odblokovanie do štvorca prevodovky a jemne ňou 
pohybujte doľava a doprava čím uvoľníte prevodovku.

4. Vložte kľuč pre odblokovanie a otočne ho v smere zasklenia, až kým nezačujete 
cvaknutie.
5. Teraz môžete zdvihnúť krídlo pomocou kľučky pre odblokovanie. 

UPOZORNENIE : Neprestávajte držať kľučku, ale vráťte ju znovu do 
uzamknutej pozície, pretože môže z dôvodu hmotnosti krídla vyskočiť, čo 
môže viesť k vážnym poraneniam.

6. Uzamknutie : Zarovnajte čap zdvíhacej prevodovky (A) a vyvrtanú dieru zdvíhacej 
koľajnice (B) tak, aby sa nachádzali zhodne v jednej línii a zatvorte pomocou kľúča 
pre odblokovanie v smere rámu krídla (6.2), aby sa opäť zaistila zdvíhacia lišta a 
pohon.

UPOZORNENIE : Ak nebude manuálne vytiahnutá kľučka pre odbloko-
vanie pred elektrickým spusteným do prevádzky, môže to viesť k vážnym 
poraneniam tela!

2.3. VCHODOVÉ DVERE

Internorm-vchodové dvere sú dostupné s rôznymi druhmi zámkov, ktoré podľa typu 
zámku majú rozdielnu funkciu.

Prehľad základných funkcií systémov zámkov 

Druhy zámkov hliníkových vchodových dvier:

*) Denný režim: bez automatického uzamykania pri zatvorení (nastaviteľné)

Zámok únikových dvier podľa EN179 a EN1125:
Návod na obsluhu zámku únikových dvier nie je súčasťou tejto príručky,  
ale je opísaná v špeciálnej použivateľskej príručke!

Uzamykacie body Zamykanie Otváranie Vyhodnotenie Denný režim*)
 MVB Hlavná závora + 2čapy manuálne 

mechanické
manuálne 

mechanické nie -

 MV  Hlavná závora + 2čapy - 
háková závora

manuálne 
mechanické

manuálne 
mechanické nie -

 MV s TSH Hlavná závora + 2čapy - 
háková závora

manuálne 
mechanické

manuálne 
mechanické nie -

 MVC Hlavná závora + 2čapy - 
háková závora

manuálne 
mechanické

manuálne 
mechanické / 

vnútorná kľučka
nie -

 MVAM Hlavná závora + 2čapy - 
háková závora

automatické 
mechanické

manuálne 
mechanické / 

vnútorná kľučka
nie mechanicky

 EE Hlavná závora + 2čapy - 
háková závora

automatické 
mechanické

automatické 
elektrické/ 

vnútorná kľučka
nie

elektricky 
počas trvania 

signálu  

 EVE Hlavná závora + 2čapy - 
háková závora

automatické 
elektrické

automatické 
elektrické áno elektricky

 EVC Hlavná závora + 2čapy - 
háková závora

automatické 
elektrické

automatické 
elektrické/ 

vnútorná kľučka
áno elektricky

 FRS Hlavná závora manuálne 
mechanické

manuálne 
mechanické nie -
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Uzamykacie body Zamykanie Otváranie Vyhodnotenie Denný režim

 MV  Hlavná závora + 2čapy - 
háková závora

manuálne 
mechanické

manuálne 
mechanické nie -

 MV s TSH Hlavná závora + 2čapy - 
háková závora

manuálne 
mechanické

manuálne 
mechanické nie -

 MVAM Hlavná závora + 2čapy - 
háková závora

automatické 
mechanické

manuálne 
mechanické / 

vnútorná kľučka
nie mechanický

 EE Hlavná závora + 2čapy - 
háková závora

automatické 
mechanické

automatické 
elektrické/ 

vnútorná kľučka
nie

elektrický 
počas trvania 

signálu

 EVE Hlavná závora + 2čapy - 
háková závora

automatické 
elektrické

automatické 
elektrické áno elektrický

 EVC Hlavná závora + 2čapy - 
háková závora

automatické 
elektrické

automatické 
elektrické/ 

vnútorná kľučka
áno elektrický

*) Denný režim : žiadne automatické uzamykanie pri zatvorení ( nastaviteľné)

Druhy zámkov drevo/hliníkových vchodových dvier:

Zamknutie, odomknutie a otvorenie - manuálne

Otvorenie dverí - kľučkou 
(z neuzamknutého stavu)
Pri kľučke - kľučku stlačiť dolu 

 západka sa zasunie, dvere sa 
otvoria.

Otvorenie dverí - pevná kľučka
(z neuzamknutého stavu)
Bez kľučky – kľúč otočiť proti smeru 
zamknutia až na doraz. Západka sa 
zasunie. Krídlo dvier pritom pritlačiť 
v protismere otvárania  západka sa 
uvoľní, dvere sa otvoria.

Manuálne odomknutie dverí  
(z uzamknutého stavu)
Plné otočenie  (1 alebo 2 otáčky)  
kľúčom proti smeru zamknutia 

 všetky uzamykacie prvky sa 
zasunú.

Manuálne zamknutie dverí 
Plné otočenie  (1 alebo 2 otočky)  
kľúčom v smere zamknutia  
všetky uzamykacie prvky sa vy-
sunú.

Iba uzamknuté dvere poskytujú bezpečnosť!
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Strelka

Hlavná 
závora

FRS (uzamykateľný zámok so strelkou)
Typ: zadlabávací zámok so strelkou a závorou

Uzamykací element: 
1 hlavná závora

Zamknutie, odomknutie:  1-otočenie kľúčom
(Detailný popis strana 33)

Čap

Strelka

Hlavná závora

Čap

MVB (Viacbodové uzamykanie „čap“- manuálne)
Typ: 3-bodové uzamykanie

Uzamykacie elementy: 
1 hlavná závora - 2 čapy 

Zamknutie, odomknutie: 2 otočenia kľúčom  
(Detailný popis strana 33)
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MV (Viacbodové uzamykanie - manuálne)
Typ: 5-bodové uzamykanie

Uzamykacie elementy: 
1 hlavná závora - 2 čapy - 2 kyvné závory

Zamknutie, odomknutie: 2 otočenia kľúčom  
(Detailný popis strana 33) Čap

Strelka

Hlavná 
závora

Kyvná závora

Kyvná závora

Čap

MVAM (Viacbodové uzamykanie - automatické - mechanické)
Typ: 5-bodové uzamykanie

Uzamykacie elementy: 
1 hlavná závora, 2 kyvné závory, 2 výsuvné čapy

Zamknutie: 
automatické mechanické po uzamknutí dvier
(2 kyvné závory a  2 výsuvné čapy sa vysunú) 

Odomknutie:
zvonku: manuálne kľúčom 
zvnútra: manuálne kľučkou 
 

Dodatočné zatvorenie:
V uzamknutom stave je možné kľúčom dodatočne 
vytiahnuť hlavnú závoru.

 dodatočná bezpečnosť (napr. dlhšia neprítomnosť)
Vnútorná kľučka je v tejto polohe blokovaná.

Kyvná závora

strelka

Hlavná závora

Kyvná závora
Vysúvný čap

Vysúvný čap

Vysúvný čap
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Denný režim
Pomocou prepínača, ktorý je umiestnený na hlavnom uzamykaní, môže byť viacbo-
dový zámok nastavený do denného režimu. V tomto stave sa zabráni tomu, aby sa 
pri zatvorení dverného krídla vysunul čap a kyvná závora. 
Dvere sú teraz prichytené len na strelke zámku.
Tým je možné použitie denného elektrického otvárania dverí (ETÖ) resp. mechanic-
kej strelky v dennom režime (MTOE).

Prepínač na 
hlavnom zámku

Ak chcete zmeniť polohu prepínača – denný režim aktívny alebo mimo 
funkcie – musí byť súčasne zatiahnutá strelka prostredníctvom kľučky a 
cylindrická vložka.
Bez súčasného zatiahnutia strelky nemôže byť zmenená poloha prepína-
ča. Inak môže prísť k poškodeniu mechanizmu!

Preverte si na otvorených dverách, či sa nachádza prepínač v želanej 
polohe – normálny alebo denný režim, inak by sa mohli dvere pri  
zatvorení zamknúť!

Normálny režim:
Výsuvné čapy sú vysunuté 
cca 10 mm

Denný režim 
Výsuvné čapy sú takmer zasu-
nuté ( na cca 2mm.)

Vysúvný čap

Prepínač na elektrickom 
dennom vrátniku (ETÖ) 
resp. mechanickom vrátniku 
(MTOE)

Na dosiahnutie mechanicky trvalého otvárania, musí by taktiež aktivo-
vaný denný režim na rámovej strane ETÖ/MTOE.

(ETÖ resp. MTOE sú voliteľné časti príslušenstva)

Pri dennej prevádzke nie je splnená žiadna 
požiadavka na ochranu pred vlámaním!

Preverte si, či boli na ráme odstránené obe červené 
transportné poistky.
Ak sa neodstránia transportné poistky, nedochádza
k zamknutiu dverí!
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EE (Viacbodové uzamykanie - polomotorické)
Typ: 5-bodové uzamykanie

Uzamykacie elementy: 
1 hlavná závora - 2 kyvné závory, 2 výsuvné čap

Zamknutie: 
automatické-mechanické po uzatvorení dvier 
(2 kyvné závory a 2 výsuvné čapy sa vysunú) 

Odomknutie:
Zvonku: cez systém kontroly vstupu (Fingerprint, 
Transponder,...)
Zvnútra: manuálne kľučkou 

Dodatočné zatvorenie:
V uzamknutom stave je možné kľúčom dodatočne 
vytiahnuť hlavnú závoru  dodatočná bezpečnosť 
(napr. dlhšia neprítomnosť).
Vnútorná kľučka a systém kontroly vstupu sú v tejto 
polohe blokované.

Vysúvný čap

Strelka

Hlavná závora

E-Motor

Kyvná závora

Kyvná závora

Vysúvný čap

Denný režim
V tomto stave sa zabráni tomu, aby sa automaticky vysunuli všetky uzamykacie 
prvky a tým bude zabezpečený voľný priechod. 
Všetky uzamykacie elementy vrátane západky zostanú zatiahnuté.

Denný režim môže byť realizovaný dvoma spôsobmi :
Variant 1 : pomocou trvajúceho otváracieho signálu na svorke 4 (napr. externý 
spínač –spínač realizovateľný prostredníctvom elektro. špecialistu.) 

Variant 2 : pomocou tlačidla NIRO na dvernom krídle (voliteľné príslušenstvo)
 Denný režim zapnúť : 3x0,5sec.(krátke stlačenie) + 1x2sex. (dlhé stlačenie)  
 – v priebehu 5 sec.
 Denný režim vypnúť : 1x2sex. (dlhé stlačenie)

Po približne 7 sek. zvukový signál e-Motora automaticky stíchne.

Dverné krídlo drží v tejto polohe len protiprievanová poistka resp. dverný zatvárač.
Upozornenie : spotreba energie je v tomto stave veľmi nízka: cca 80mA 
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Upozornenia:

Dvere, ktoré držia iba na protiprievanovej poistke resp. na dvernom zatvá-
rači, NIE SÚ zamknuté. Iba zamknuté dvere poskytujú bezpečnosť!

Kľúče NENECHÁVAJTE zastrčené v zámke!

Počas procesu motorického zamykania alebo odomykania nesmie 
v žiadnom prípade nasledovať otváranie kľučkou.
Vzniká možnosť poškodenia zámku!

Preverte si, či boli na ráme odstránené obe červené 
transportné poistky.
Ak sa neodstránia transportné poistky, nedochádza
 k zamknutiu dverí!

Prevádzka denného-nočného režimu prostredníctvom časového 
harmonogramu nie je povolená!
Dôvod: Pri prepnutí z denného do nočného režimu by sa dvere auto-
maticky nezamkli, pretože len pri prvom manuálnom ovládaní (dvere 
otvorené-zatvorené) dôjde k mechanickému uvoľneniu blokovacieho 
mechanizmu.

Čap

Strelka

Hlavná závora

E-Motor

Kyvná závora

Kyvná závora

Čap

EVE a EVC (Viacbodové uzamykanie – plne motorické)
Typ : 5 bodové uzamykanie

Uzamykacie elementy :
1 hlavná závora – 2 čapy – 2 kyvné závory

Zamknutie : Automatické elektromotorické po uzatvorení 
dvier ( všetkých 5 uzamykacích elementov) 

Odomknutie :
Zvonku: systém kontroly vstupu (Fingerprint, Transponder, 
...)
Všetky uzamykacie elementy a strelka sa na max. 7 sek. 
stiahnu. 
Ak sa dvere v tomto čase neotvoria, prebehne proces auto-
matického uzamknutia.

 Zvnútra :  EVE : cez tlačidlo elektro
    EVC: dodatočne možné z uzamknutého   
            stavu cez vnútornú kľučku (Comfort)

Možnosť núdzového otvárania kľúčom!

Denný režim – mechanicky a elektricky vypínateľný:

V tejto polohe neprebieha automatické uzamykanie.  
Dvere držia iba na strelke zámku.

 Tým je možné použitie denného elektrické ho otvárania  
 dverí (ETÖ) alebo mechanickej strelky v dennom režime  
 (MTOE).

 Opis procesu pripojenia pozri Kapitola 3.4 Nastavenia a  
 možnosti justácie.
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Upozornenia:

EDvere, ktoré drží iba strelka, NIE SÚ zamknuté. Iba zamknuté dvere po-
skytujú bezpečnosť!

Kľúče NENECHÁVAŤ zastrčené v zámke.

Počas procesu motorického zamykania alebo odomykania nesmie  
v žiadnom prípade nasledovať otváranie kľučkou.
Vzniká možnosť poškodenia zámku!

PRÍSLUŠENSTVO (VOLITEĽNÉ)

Integrovaná závora dvier (MV s TSH)
1. Dverné vybranie - je integrované v uzatváracej lište

3. Otočný gombík - na vnútornej strane 
krídla dvier

2. Čap - je integrovaný v MV

Otvorenie dverí zvonku pri aktivovanom TSH::
1. Pri zatvorených dverách dve plné otočky 
 kľúčom proti smeru zamykania.
2. Plná otočka kľúčom v smere zamykania 
  čap TSH sa zasunie.
3. Plná otočka kľúčom proti smeru zamykania
    Strelka zámku sa stiahne a dvere je  možné otvoriť. 

Aktivácia dverného
 vybrania

Aktivácia / deaktivácia závory dvier 
TSH zvnútra:
sa robí otočením gombíka na vnútornej 
strane krídla dverí. (cca. 90° otočenie)

Integrovaná závora dvier TSH:



46 47

2. OVLÁDANIE 2. OVLÁDANIE

Spínač pre zmenu na-
stavenia medzi normál-
nou pozíciou a denným 

odblokovaním.

Elektrický otvárač dverí (ETÖ)

Iba pre dvere s pevným madlom (nie kľučkou) z von-
kajšej strany. 

Normálna poloha: dvere drží strelka. Pri elektrickom 
uvoľnení je možné dvere otvoriť jednoduchým stlače-
ním kľučky.
(iba pri nezamknutých dverách)

Odblokovanie cez deň: dvere je možné hocikedy 
tlakom otvoriť (iba pri nezamknutých dverách).

ETOE: dvere je možné otvoriť iba počas kontaktu 
elektrického zapnutia.

ETOA: dvere zostanú po jednom zapnutí tak dlho 
otvorené, pokiaľ sa krídlo dvier raz neotvorí. 

Technické údaje:
10- 24 Volt
jednosmerný a striedavý prúd (DC/ AC)
mechanické odblokovanie cez deň.

Pre 100% dobu zapnutia ETÖ je vhodný prúd medzi    
10-13V DC (jednosmerný prúd).

Dvere, ktoré drží iba strelka , NIE SÚ zamknuté. Iba zamknuté dvere 
poskytujú bezpečnosť!

Elektrické pripojenie smie byť prevedené iba odborným personálom!

Únikové dvere majú iný elektrický ovládač.

Určité typy ETOA sa aktivujú pri elektrickom kontakte nezávisle 
od postavenia krídla dvier (otvorené - zatvorené). 
Ak nasleduje opätovný impulz otvorenia alebo je ešte aktivovaný elektrický 
signál otvorenia, počas toho ako sú dvere otvorené, potom je potrebné 
dvere ešte raz zatvoriť a otvoriť!

Ak sú dvere zatvorené iba cez strelku (ETÖ-prevádzka), je potrebné po 
uzamknutí krídla dvier vždy preveriť, či krídlo dvier riadne zapadlo (nie je 
možné otvorenie bez kľučky/kľúča).
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Mechanická strelka denného režimu (MTOE)

Iba pre dvere s pevným madlom ( nie kľučkou) 
 z vonkajšej strany

Aktivovaná strelka denného režimu:
Nezamknuté dvere je možné jednoduchým  
potlačením otvoriť. 

Neaktivovaná strelka denného režimu:
Nezamknuté dvere držia cez strelku zámku.

Upozornenie:
Dvere by mali byť vybavené dodatočnou protiprievanovou poistkou alebo zatvára-
čom dverí, pretože inak sa môžu pôsobením tlaku sami otvoriť!

Aktivačný spínač

Dvere, ktoré držia iba na strelke zámku, NIE SÚ zamknuté. Iba zamknuté 
dvere poskytujú bezpečnosť!

Ak sú dvere zatvorené iba cez strelku (MTOE-prevádzka), je potrebné po 
uzamknutí krídla dvier vždy preveriť, či krídlo dvier riadne zapadlo  ( nie je 
možné otvorenie bez kľučky/kľúča).

Zaistenie druhého krídla (iba pri 2-krídlovom prvku)

Zaistenie druhého krídla sa robí pomocou závory
 umiestnenej hore a dolu v drážke krídla. 

Otvorenie a zatvorenie sa robí pákovým 
mechanizmom.

Návody na použitie prípadnej existujúcej kontroly prístupu (odtlačok prs-
ta, klávesnica) nie sú súčasťou tejto príručky, ale sú popísané vo vlastných 
osobitných návodoch!

Tieto návody sa dodávajú spolu s dverami. Najnovší stav získate tiež na 
domovskej stránke Fa.ekey v centre sťahovania www.ekey.net/download-
center.

Použité typy:
Odtlačok prsta dLine v krídle dverí:  ekey dLine Fingerprint
    ekey dLine Controller
Odtlačok prsta dLine v tyčovom madle:  ekey dLine Fingerprint
    ekey dLine Controller
Klávesnica v krídle dverí:    ekey home – klávesnica Integra Riadia-

ca jednotka micro 1

Pamätajte, že kontrola prístupu je už káblovo úplne prepojená s motoric-
kým zámkom a platné sú iba priložené schémy zapojenia Internorm.
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Pri zatváraní okenice stlačte držiak okenice a okenicu zatvorte. Potom otočte uzá-
verovú páku až kým otáčavá tyčová zámka sama nezapadne.

Otvorenie a zatvorenie okenice
K otvoreniu stlačte západku na uzáverovej 
páke a páku otočte. Následne okenicu otvor-
te smerom von, pokým krídlo nezapadne do 
držiaka v múre.

2.4. OCHRANA PROTI SLNKU A HMYZU

Hliníkové okenice
Ubezpečte sa, že otvorené krídla okeníc sú správne fixované v držiaku na 
múre. Pri búrke (rýchlosti vetra nad 60 km/h) musia byť okenice zatvorené. 
Pri takomto zaťažení by sa mohli časti kovania poškodiť alebo zničiť. Toto 
môže viesť k následnému poškodeniu.

Ovládanie zaisťovača pántov
Pri zatváraní krídla zatlačiť zaisťovač pántov a 
okenicu zatvoriť. Pri otváraní krídla zaisťovač pán-
tov zapadne sám. Okenicu možno vyvesiť, resp. 
zavesiť pri uhle otvorenia ca.15°.

Nastavenie lamiel
Nastavenie nastaviteľných lamiel vykonáte 
pomocou vrúbkovanej skrutky. Túto otvorte a 
pozdĺžnym pohybom nastavte lamely do že-
lanej pozície. Keď dosiahnete želanú pozíciu, 
vrúbkovanú skrutku opäť opatrne zatiahnite.

Žalúzie
Ochrana pred zaškrtením EN 13120
Pri budovách so žalúziami na ovládanie pomocou guličkovej retiazky, ku ktorým 
majú prístup deti medzi 0-42 mesiacov alebo sa tu môžu zdržiavať ako napr. do-
movy, hotely, nemocnice, kostoly, obchody, školy, škôlky a verejné budovy musí 
byť vnútorné ukončenie (žalúzie s guličkovou retiazkou) vyhotovené „s detskou 
poistkou“.  Ochrana pred zaškrtením platí taktiež, aj keď miesto umiestnenia nie je 
známe. 
Ochrana pred zaškrtením neplatí pri budovách, kde deti spravidla nemajú prístup, 
ako napr. kancelárie, závody, laboratória atď.
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1. 1. K vytiahnutiu, spusteniu alebo oto-
čeniu žalúzie uvoľnite guličkovú retiazku z 
držiaka.

2. Následne, pokiaľ možno čo najkolmej-
šie ťahajte guličkovú retiazku cez spojovák 
guličkovej retiazky, kým nedosiahnete želanú 
pozíciu žalúzii a retiazku opäť zafixujte do 
držiaka.

Vyhotovenie s detskou poistkou: 
so systémom samovoľného roztrhnutia od 
6kg počas 5s. so spojením na 1 guličku

Vyhotovenie bez detskej poistky. 
Spojenie s 2 guličkami.

Ochrana proti hmyzu

Rolovacia sieťka proti hmyzu

Zatvorenie rolovacej sieťky proti 
hmyzu 
Oboma rukami stiahnite pánt nadol až 
kým nezapadne do držiaka.
Vytiahnutie rolovacej sieťky proti 
hmyzu 
Z vnútornej alebo vonkajšej strany
Oboma rukami stlačiť rovno dolu až 
pokým uzáver vyskočí.

Rám pevnej sieťky

1. Rám pevnej sieťky pripevnite z 
vonkajšej strany pomocou držiakov 
v rámovej drážke. Najskôr zaveste 
spodné pántové rohy medzi okenným 
rámom a tesnením.

2. Rám pevnej sieťky pritiahnite k oknu, 
aby mohli byť zavesené aj horné pán-
tové rohy do okenného rámu. Potom 
držiaky zaklapnite smerom nadol.
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2.5 I-TEC-VETRANIE IV40

Ovládanie

Príslušný stupeň vetrania sa zobrazuje na displeji zeleným 
LED svetlom.

LED svetlo po 1 minúte zhasne. 

LED (zelená) pre aktuálny 
stupeň vetrania

LED (modrá) pre režim 
Automatik

Stavové tlačidlo/
Automatik ZAP/VYP

Zvýšiť stupeň 
vetrania

Znížiť stupeň 
vetrania

Klapka privádza-
júceho vzduchu

Klapka odvádza-
júceho vzduchu

LED pre výmenu 
filtra a pre poruchu 
(červená)

LED-stupne vetrania

= LED svietiace na 
zeleno

Stupeň0:

Stupeň 1:

Stupeň 2:

Stupeň 3:

Stupeň 1-3:
Stlačením tlačidla + alebo tlačidla – sa vetranie 
zvýši alebo zníži o jeden stupeň.

Stupeň 0 (vypnutie vetráka):
Vetrák na stupeň 1 a stlačenie tlačidla - na 2 
sekundy.
Vetrák je možné taktiež vypnúť zatvorením aspoň 
jednej z klapiek (privádzajúcej alebo odvádzajú-
cej vzduch). Po otvorení oboch klapiek sa vetrák 
zapne do predtým nastaveného stupňa.

Upozornenie:
 Aj keď sú obe vzduchové klapky zatvorené, môže 
byť podľa zaťaženia vetrom vzduch tlačený  do 
vetráka.

Stavové tlačidlo / Automatik ZAP/VYP:
Ak LEDky zhasnú, je možné zobraziť aktuálny pre-
vádzkový stav stlačením stavového tlačidla /tlačidla 
Automatik na dobu 1 minúty.

Režim Turbo (Stupeň 4)
Stlačením tlačidla + na minimálne 2 sekundy sa 
aktivuje Turbomodus (Stupeň 4) .
Počas 15 sekúnd je možné zvoliť želanú dĺžku času 
stlačením tlačidiel + príp. – medzi 1 a 4 hodinami.
Stlačením tlačidla + sa doba trvania zvýši, stačením 
tlačidla – sa doba trvania zníži.
Po čase voľby 15 sekundách sa rozsvietia všetky 4 
LED-ky na 2 sekundy na zeleno a doba trvania sa 
potom už viac nedá zmeniť. 
Ak ubehne dĺžka času, alebo sa Turbomodus deak-
tivuje stlačením ľubovoľného tlačidla, prepne sa I-tec 
vetrák automaticky späť do naposledy nastaveného 
stupňa vetrania.

Režim Automatik
Pokiaľ ukazuje stavové tlačidlo v prevádzke, je 
možné stlačením stavového tlačidla/ tlačidla Auto-
matik zapnúť príp.vypnúť režim Automatik (modrá 
LED svieti pri Automatik ). V režime Automatik sa 
meria vlhkosť vzduchu a vetrák je riadený tak, aby 
bolo vždy zaručené zdravé prostredie. Ak vlhkosť 
vzduchu sa dostane pod hranicu cca. 35%  vetrák 
sa vypne, ak vlhkosť stúpne, vetrák sa opäť spustí. 
Podľa aktuálnej vlhkosti sa automaticky navolí zod-
povedajúci stupeň vetrania. 
Taktiež LED pre prevádzku v režime Automatik zhas-
ne po 1 minúte, táto sa opätovne zobrazí stlačením 
stavového tlačidla, ak je Automatik režim aktívny.

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

4 hodiny

= LED  svietiace na zeleno

= LED blikajúce na zeleno

Stavové tlačidlo / tlačidlo 
Automatik

Stavové tlačidlo / tlačidlo 
Automatik

Turbomodus
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Nočné chladenie:
Nočné chladenie slúži k tomu, aby sa znížilo prehrievanie obytných miestností v lete.
Existuje preto možnosť, deaktivovať buď vetrák privádzajúceho alebo odvádzajúce-
ho vzduchu. Tým sa vypne funkcia tepelného výmenníka a chladný vonkajší vzduch 
môže prúdiť priamo do miestnosti ( nočné chladenie pomocou privádzajúceho vzdu-
chu) alebo môže teplý vzduch z miestnosti prúdiť von (nočné chladenie pomocou 
odvádzajúceho vzduchu). Najlepší výsledok sa dostaví, keď sa dva protiľahlé vetráky 
v dome nastavia tak, že jeden vetrák bude zapnutý v režime privádzajúceho vzdu-
chu a druhý vetrák v režime odvádzajúceho vzduchu. Pritom dochádza k priečnemu 
vetraniu budovy, bez toho, že by muselo byť okno sklopené alebo otvorené. Ak je k 
dispozícii iba jeden vetrák, doporučuje sa na protiľahlej strane v dome sklopiť okno, 
inak nie je možné dosiahnuť požadovaný efekt v dostatočnej miere.

Nočné chladenie pomocou privádzajú-
ceho vzduchu
V tomto prípade je v prevádzke iba vetrák 
privádzajúceho vzduchu, vetrák odvádza-
júceho vzduchu je vypnutý. 
Súčasným stlačením tlačidla + a stavo-
vého tlačidla sa aktivuje nočné chladenie 
pomocou privádzajúceho vzduchu. 
Počas 15 sekúnd je potom možné zvoliť 
požadovaný stupeň vetrania stlačením 
tlačidla + príp. -. Stlačením tlačidla + sa 
stupeň vetrania zvýši, stlačením tlačidla - 
sa stupeň vetrania zníži. 

Po zvolenej dobe 15 sekúnd svietia všetky 
4 LED po dobu 2 sekúnd na zeleno a stu-
peň vetrania sa potom už nedá zmeniť.

Stlačením ľubovoľného tlačidla sa nočné 
chladenie deaktivuje. Vetrák sa vráti na 
predtým nastavený stupeň vetrania.

= LED svieti na zeleno

= LED zelené svetlo beží do prava

Nočné chladenie privád-
zaním vzduchu
Stupeň vetrania 1

Nočné chladenie privád-
zaním vzduchu
Stupeň vetrania 2

Nočné chladenie privád-
zaním vzduchu
Stupeň vetrania 3

Nočné chladenie pomocou odvádzajú-
ceho vzduchu
V tomto prípade je v prevádzke iba vetrák 
odvádzajúceho vzduchu, vetrák privádza-
júceho vzduchu je vypnutý. 
Súčasným stlačením tlačidla  – a stavo-
vého tlačidla sa aktivuje nočné chladenie 
odvádzajúceho vzduchu.
Počas 15 sekúnd je možné zvoliť požado-
vaný stupeň vetrania stlačením tlačidla + 
príp. -.
Stlačením tlačidla + sa stupeň vetrania 
zvýši, stlačením tlačidla  – sa stupeň 
vetrania zníži.

Po zvolenej dobe 15 sekúnd svietia všetky 
4 LED po dobu 2 sekúnd na zeleno a stu-
peň vetrania sa potom už nedá zmeniť. 

Stlačením ľubovoľného tlačidla sa nočné 
chladenie deaktivuje. Vetrák sa vráti na 
predtým nastavený stupeň vetrania.

= LED svieti na zeleno

= LED zelené svetlo beží dolava

Nočné chladenie 
odvádzajúci vzduch
Stupeň vetrania 1

Nočné chladenie 
odvádzajúci vzduch
Stupeň vetrania  2

Nočné chladenie 
odvádzajúci vzduch
Stupeň vetrania  3

Automatické vypnutie v režime Automatik resp. nočného chladenia
Pokiaľ vonkajšia teplota vystúpi nad teplotu v miestnosti, tak sa vetranie automatic-
ky vypne. 
Vetrák automaticky každú hodinu kontroluje teplotu tým, že sa oba motory vetráka 
na krátku dobu spustia. Ak je vonkajšia teplota naďalej vyššia ako teplota v miest-
nosti, vetranie sa opäť vypne, ak je vonkajšia teplota nižšia ako teplota v miestnosti, 
vráti sa vetrák opäť automaticky do režimu nočného chladenia. 
Kontrola teploty prebieha pomocou čidiel, ktoré sú zabudované vo vnútri vetráka. 
Takto zistené hodnoty vnútornej a vonkajšej teploty sa preto môžu odlišovať od 
hodnôt nameraných externými teplomermi.
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Upozornenie/porucha
Červená LED svieti, keď je potrebná výmena filtra (zobrazenie  
sa objaví v preddefinovaných časových intervaloch).

Vymazanie hlášky „Výmena filtra“ :
tlačidlo + a tlačidlo - súčasne stlačiť minimálne po dobu 5 sekúnd. 

Červená LED bliká, keď je v prístroji porucha. Ak je porucha iba krátkodobá, je mož-
né zobrazenie nasledovne vynulovať:
Tlačidla + a – súčasne stlačiť, krátko potom dodatočne stlačiť stavové tlačidlo/ tla-
čidlo Automatik a všetky tri tlačidlá držať stlačené po dobu 10 sekúnd.
Ak sa porucha objaví opäť po cca 1 minúte, kontaktujte prosím Vášho predajcu 
okien. 

Tlakové pomery v miestnosti pri prevádzke vetrania:
Regulácia vetráku pracuje zásadne vyvážene, aby sa zabránilo pretlaku v miestnosti, 
pričom objem odvádzajúceho vzduchu je nepatrne vyšší ako objem privádzajúceho 
vzduchu. Tlak v miestnosti sa však masívne vyrovnáva podľa tlakových pomerov v 
budove príp. tlakovo- sacích pomerov  na základe zaťaženia vetrom. 
Ak chcete prevádzkovať otvorený oheň, spojte sa s Vašou kominárskou firmou. 
Pre úplnú istotu sa musí inštalovať pri prevádzke otvoreného ohňa v miestnosti 
dodatočne kontrola tlaku.

Zviditeľnenie a zneviditeľnenie rádiového modulu:
I-tec vetranie je možné ovládať pomocou ručného vysielača I-tec tienenia alebo I-tec 
SmartWindow alebo pohodlne pomocou mobilného telefónu alebo tabletu. Aby sa 
pri novom vyhľadávaní zabránilo opakovanému zobrazeniu načítaného I-tec vetrania 
v diaľkovom ovládaní alebo Gateway, je možné rádiový modul zneviditeľniť pomo-
cou ručného vysielača alebo aplikácie SmartWindow. Neovplyvní to však ovládanie 
ventilátora.
Zviditeľnenie rádiového modulu sa prevádza pomocou obslužného prvku na okne:
Zapnite vetrák do režimu Standby. Súčasným stlačením tlačidla + a stavového 
tlačidla po dobu minimálne 10 sekúnd začnú všetky LED blikať na zeleno. Počas 15 
sekúnd stlačiť krátko tlačidlo, potom je rádiový modul pre bránu Gateway príp. ručný 
vysielač opäť viditeľný.

Regulácia ochrany pred námrazou
Aby sa počas prevádzky vetráku predišlo nebezpečenstvu námrazy výmenníka 
tepla, je vetranie vybavené ochrannou reguláciou pred námrazou.
Elektronika stále kontroluje teplotu odvádzajúceho vzduchu (za výmenníkom tepla).
Ak klesne pod určitú hodnotu, zníži sa najskôr postupne počet otočiek ventilátora 
privádzajúceho vzduch, ak naďalej pretrváva nebezpečenstvo námrazy, vetrák sa na 
dobu 2 hodín vypne. Potom sa vetranie spustí automaticky, opätovne sa skontrolujú 
teplotné pomery a po 10 minútach sa spustí nanovo regulácia ochrany pred námra-
zou alebo sa vráti do normálneho režimu.

Funkcia v studených miestnostiach
Ak klesne teplota v miestnosti pod +8°C (napr. počas hrubej stavby), tak sa vetrák 
vypne. Spustenie prevádzky je kedykoľvek možné, pretože stlačením tlačidiel + ale-
bo - vetrák sa opäť po 10 minútach zapne. Počas tejto doby testuje vetrák teplotné 
pomery a potom sa buď vypne alebo prepne do normálneho režimu.

Montáž nadstavbového prvku
Ak sa majú dodatočne osadiť nadstavbové prvky
 (napr. vodiace koľajnice roliet),je potrebné pamätať
 na to, že v oblasti vetráku (vyšrafovaná plocha) 
sa nesmie vŕtať a skrutkovať!
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Upozornenie o údržbe
Z hygienických dôvodov by sa mali oba filtre vymieňať minimálne 1xročne. Časovo 
naprogramovaná LED-ka slúži iba ako pripomienka a nezohľadňuje prípadne silne 
znečistený vzduch v prostredí. Silne znečistení filter značne ovplyvňuje požadovanú 
výmenu vzduchu. 

Ideálny čas na výmenu filtra je jeseň, pretože vzduch v zime je spravidla silnejšie 
zaťažený ako v lete a tým je výkon filtra najúčinnejší.

POZOR:
Pri vypnutom vetráku vzniká kvôli kondenzátu riziko tvorby plesní v skrinke vetráka!

I-tec vetranie IV40 sa nesmie používať na odvlhčovanie nedokončených budov príp. 
na vysušovanie miestností s vysokou vlhkosťou. Môže to spôsobiť značné poškode-
nie ventilátora. 

Výmena vzduchového 
filtra

Pri otvorenom krídle sú 
vidieť oba kryty filtra pre 
privádzajúci a odvádzajú-
ci vzduch.

Kryt filtra otvorte buď 
nechtom alebo opatr-
ne pomocou plochého 
skrutkovača.  Pritom 
pritlačte smerom k von-
kajšej strane rámu.

Kryt filtra zložte a filter 
vyberte.

Vetranie nie je vhodné na odvlhčovanie hrubých stavieb, 
resp. k vysúšaniu miestností s väčšou stavebnou vlh-
kosťou!
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Nový filter vložte do 
vetráku v smere šípky.

Dajte pozor, aby bol filter 
správne nasadený!

OK

Kryt filtra opäť nasadiť a 
pritlačiť, pokým neza-
padne.

Pomoc pri náhodnom vy-
skočení klapky vetráka

Klapky vetráka je možné 
bez odporu otvoriť do 
cca 55°. Pri väčšom 
otvorení klapiek dôjde 
k uvoľneniu klapiek z 
pántov.

max. 55°
OK

> 55°
STOP

Ak klapka vyskočí, 
koniec klapky s vrúbka-
mi nasunúť  na kolík a 
klapku zavrieť. 

Druhý koniec klapky 
pri ovládacej jednotke 
pomocou mierneho tlaku 
zacvaknúť.

Potom klapku v strede 
tlakom zacvaknúť.

Teraz môže byť klapka 
vetráka opäť ako zvyčaj-
ne používaná.



64 65

2. OVLÁDANIE 2. OVLÁDANIE

2.6. PERMANENTNÝ VENTILÁTOR AEROMAT MIDI HY F3

Ovládanie

Stály ventilátor Aeromat Midi Hy je ventilátor s regulovanou vlhkosťou. Model F3 má 
tiež ovládací prvok s nasledujúcimi možnosťami nastavenia:

1... Uzamykací bod aretácie pre zachovanie minimálneho vetrania
H... Regulácia v závislosti od vlhkosti
2... Aretácia s maximálnym prietokom vzduchu

2.7. I-TEC-TIENENIE

Ovládanie

Pri tmavých farbách fasády príp. okien môže dôjsť pri intenzívnejšom 
slnečnom žiarení k vystúpniu teploty medzi tabuľami skla nad 80°C . Aby 
sa neskrátila životosť aku batérie má elektronika ochranu proti prehratiu. 

Táto zabezpečuje pri veľmi vysokých teplotách cca 70 až 80 stupňov možný chod 
žalúzie iba dolu a natáčanie lamiel. Od 80 stupňov nie je už možné žiadne ovládanie 
tienenia až pokiaľ teplota opäť neklesne.
Nadmerným zatienením alebo zatemnením v oblasti fotovoltickej bunky, môže dôjsť 
k zníženiu energetických ziskov, napr.: prečnievajúci balkón, markíza, úzke uličky v 
mestách atď.
Pretože sa jedná o bezdrôtový systém, môže byť narušená bezdrôtová komunikácia 
a dosah miestnymi podmienkami, napr. kamenné múry, oceľové nosníky.

Popis tlačidiel:
A:       tlačidlo voľby 
B:       smer pohybu hore 
C:       smer pohybu dolu 
D:       tlačidlo programovania 

A

B

C
D

Pohyb: Krátkym stlačením na tlačidlo smer pohybu hore  alebo dolu  zíde žalú-
zia do hornej príp. dolnej konečnej polohy.
Krátkym stlačením tlačidla smeru pohybu hore  alebo dolu  sa pohyb môže 
zastaviť. 

Natáčanie lamiel žalúzií: Dlhým stlačením tlačidla smer pohybu hore  alebo dolu 
 je možné nastaviť požadovaný sklon lamiel.

Voľba kanálu: Krátkym stlačením tlačidla voľby  môžete zvoliť požadovaný kanál. 
Zvolený kanál je zobrazený konštantne svietiacimi LED svetlami ¢¢¢¢ 
Individuálna fixná pozícia: Súčasným stlačení tlačidla smeru pohybu hore a dolu 

 dostane sa tienenie do naprogramovanej individuálnej pozície. 

Prehľad všetkých funkcií nájdete v priloženom návode na programovanie.
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Výmena akubatérie
Výmena batérie integrovaného ovládacieho prvku

Vyberte kryt ovládača odsunutím 
smerom na hor a vyberte ovládač. 

Vyberte batériu z ovládača a vložte 
novú. Nasaďte opäť kryt zasunutím 
dolu.

Výmena batérie ručného ovládača

Na otvorenie klipsového spoja 
stlačte kryt dolu.

Starú batériu vybrať, novú vložiť a 
kryt opäť nasadiť.

Použité batérie zlikvidujte ekologickým spôsobom!

Najprv vytiahnite žalúziu úplne 
hore! Pomocou kľučky otvorte 
krídlo a pomocou otočných uzáve-
rov otvorte predsadené krídlo.

Uvoľnite konektor medzi akumu-
látorom a doskou plošného spoja, 
aby bolo možné akumulátor vybrať.

Vyberte akumulátor z držiaka. 
Vložte nový akumulátor a zasuňte 
konektor do dosky plošného spoja. 
Pritom dávajte pozor, aby kábel 
neprišiel do kontaktu s otáčajúcim 
sa hriadeľom. 

Otočte čierne držiaky žalúzie a 
žalúziu vyberte smerom dolu!.
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1. Okno sklopiť 2. Konektor prestrčiť cez sklopené 
okno von

3. Okno otvoriť 4. Konektor pripojte k nabíjacej 
zásuvke, okno zatvorte a nabíjačku 
zapojte do zásuvky 

Nabíjacia funkcia I-tec tienenia pri zabudovanej žalúzii

Batérie opäť vložiť.
Dbať na správnu polaritu batérií!
Kryt opäť nasadiť.
Proces pripojenia môže byť teraz 
ukončený.

Pre opätovné aktivovanie modusu 
pre pripojenie postup zopakovať.

K pripojeniu bezdrôtového hlásiča 
otvorenia musia byť batérie nanovo 
vložené do prístroja. Batérie ( 2kusy 
AAAA) sú vložené už z výroby. K vy-
bratiu batérií najskôr odstráňte kryt.

Batérie vybrať a 10 sekúnd počkať.

2.8 HLÁSIČ OTVORENIA (BEZDRÔTOVÝ)
Ovládanie
Pre rádiové monitorovanie sa do systému Smarthome vysiela signál (868 Mhz). 
Príslušným systémom Smarthome je možné zisťovať stav okna (zamknuté, otvore-
né, vyklopené krídlo a stav batérie). Smarthome systémy kompatibilné s rádiovým 
monitorovaním okna nájdete na internete na I-tec Connect.
Ak chcete príslušný Smarthome systém naučiť rádiovú kontrolu otvárania, postupuj-
te podľa popisu systému Smarthome, resp. príslušného softvéru alebo aplikácie.

Keď je akumulátor úplne nabitý, rozsvieti sa na nabíjačke nazeleno LED kontrolka. 
Odpojte nabíjačku od prúdu a zástrčku vyberte v opačnom poradí.
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Možnosti nastavenie okien a balkónových dvier
Treba dbať na to, že nastavenie možno využiť len do tej miery, aby nebola 
obmedzená, resp. poškodená funkcia! Po montáži môžu zostať v uzamy-
kacích častiach okna čierne alebo červené dištančné kliny, ktoré je potreb-
né následne odstrániť. 

Ak sa vykoná nastavenie pántov v 
rovnakom smere, tak sa môže krídlo 
justovať v horizontálnom smere.

Ak sa vykoná nastavenie pántov v opač-
nom smere, vedie to k zdvihnutiu alebo 
klesnutiu krídla na strane prevodu.

Nastavenie výšky
Slúži na zdvihnutie alebo klesnutie krídla.

Nastavenie prítlaku
Slúži na regulovanie tlaku tesnenia.

Bočné nastavenie

3.1. SKRYTÉ KOVANIE

Aby sa zabránilo poškodeniam a zachovala sa plnohodnotná funkcia okien, doporu-
čujeme si nechať všetky nastavovacie práce vykonať autorizovaným          odborným 
personálom.
3.1.1 SKRYTÉ KOVANIE VV (SKRYTÉ ŠTANDARD)

Rohové/ krídlové ložisko na pravouhlom okne (na strane pántu dolu)

Nastavenie prítlaku s imbu-
sovým kľúčom SW4.

Nastavenie smerom k pántu alebo 
k prevodu s imbusovým kľúčom 
SW4.

Zdvihnutie alebo klesnutie krídla 
s imbusovým kľúčom SW4, pri 
kovaní s vysokým zaťažením s Torx 
T25.
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Nožnice/ otočné ložisko pri pravouhlom okne (na strane pántu hore)

Nastavenie kovania pre vysoké 
zaťaženie s Torx T25.

Nastavenie smerom k pántu alebo 
k prevodu s imbusovým kľúčom 
SW4.

Prítlak na uzáveroch
Želaný prítlak nastaviť pomocou vidlico-
vého kľúča SW11. Prestavenie je možné 
v 22,5° krokoch.

Sklopné krídlo

Justácia zvisle variant a
Krídlo sklopiť. Zdvihnutie a klesnu-
tie krídla s imbusovým kľúčom SW4.

Justácia zvisle variant b 
Krídlo otvoriť max. na 90°. Zdvihnutie 
a klesnutie krídla striedavo s imbusovým 
kľúčom SW4.schlüssel SW4.

1. Justácia vodorovne
Otvorte uzáver drážkových nožníc, 
nožnice vyveste a krídlo uveďte do 
čistiacej polohy.

2. Justácia vodorovne  
Čistiace nožnice vysuňte a vyveste. 
POZOR: Krídlo teraz nie je zabezpečené a 
musí byť istené druhou osobou!  
Krídlo smie byť sklopené max. 90°!
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POZOR: Krídlo teraz už nie je zabezpečené proti vyveseniu! Nebezpečen-
stvo pádu!
Krídlo justovať, resp. presne nastaviť v horizontálnom smere a všetky pra-
covné postupy vykonať znova v opačnom poradí.

Fixačnú skrutku na sklopnom ložis-
ku uvoľníte s imbusovým kľúčom 
SW4.

Bezpečnostný kolík na oboch sklopných 
ložiskách otočte pomocou imbusového 
kľúča SW5 o 180°.

3.1.2 VV-KOVANIE (SKRYTÉ TOPSTAR)

Rohové/ krídlové ložisko na pravouhlom okne (na stranne pántu dolu)

Nastavenie prítlaku pomocou 
vidlicového kľúča SW10.

Zdvihnutie a klesnutie krídla s 
imbusovým kľúčom SW4 (1).

Nastavenie v smere pántov alebo k 
strane pántu s imusovým kľúčom 
SW4 (2).
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Nožnice/otočné ložisko pri pravouhlom okne (na strane pántu hore)

Nastavenie v smere k pántu alebo 
k strane ovládania s imbusovým 
kľúčom SW4.
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Sklopné krídlo
Krídlo sklopiť. Zdvihnutie a spuste-
nie krídla s imbusovým kľúčom SW4.
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Pokyny k prestaveniu prítlaku, zavesenie a vyvesenie nožníc v drážke a pre vyklope-
nie do umývacej polohy nájdete v kapitole 3.3.3 VV-kovanie (skryté štandard).

Krídlo : nastavenie s opornou tyčou krídlového ložiska

Ak je namontovaná oporná 
tyč krídlového ložiska, je 
krídlové ložisko a oporná 
tyč vo výrobnom nastavení.

Výškové nastavenie je 
potrebné vykonať vždy 
súčasne na oboch dieloch 
rovnako/paralelne (napr. 
krídlová oporná tyč(1) 1/2 
obrátky = krídlové ložisko(2) 
1/2 obrátky.

Dbajte na to, inak by sa 
rohový čap  viac nemusel 
uzamknúť do uzamykacie-
ho protikusu na ráme. 

(1)

(2)
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Zodvihnutie a spustenie krídla s 
opornou tyčou krídla pomocou imbu-
sového kľúča SW4.  

Paralelne (rovnaký počet pootočení 
ako pri opornej tyče krídla !!!) 
Zodvihnutie a spustenie krídla pomo-
cou imbusového kľúča SW4.  

Nastavenie smerom k pántu alebo k 
prevodu s imbusovým kľúčom SW4.

3.1.3 I-TEC-UZAMYKANIE (SKRYTÉ KLAPKOVÉ UZÁVERY)

Rohové/ krídlové ložisko na pravouhlom okne (na strane pántu dolu)

Zdvihnutie alebo klesnutie krídla s 
imbusovým kľúčom SW4.

Nastavenie smerom k pántu alebo k 
prevodu s imbusovým kľúčom SW4.

Nožnice/ otočné ložisko pri pravouh-
lom okne (na strane pántu hore)

Západka na dverách

Nastavenie sily západky s imbuso-
vým kľúčom SW3.
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Zdvihnutie alebo klesnutie krídla s 
imbusovým kľúčom SW4.

Otvorte uzáver drážkových nožníc, 
nožnice vyveste a krídlo uveďte do 
čistiacej polohy.

Ak nie je skrutka pre prestavenie 
výšky v čistiacej polohe ešte stále 
dostupná, musia sa drážkové 
nožnice dodatočne vyvesiť.

POZOR: Krídlo nie je zabezpečené a musí 
byť istené druhou osobou!
Krídlo smie byť vyklopené max. do 90°! Otvorenie uzáveru drážkových nož-

níc pomocou plochého skrutkova-
ča a nožnice vyveste.
Zaistite krídlo!

Pri otvorenom krídle stlačte poistku 
proti chybnej manipulácii a kľučku 
okna otočte do polohy zatvárania.

Na otvorenej klapke sa vykonáva 
nastavenie prítlaku pomocou imbu-
sového kľúča SW2,5.

Nastavenie prítlaku je možné zo 
strednej polohy otočením do uhlu 
+/- 60°  (+/- 1mm záber krídla)

   +
60°

60°
   -

Nastavenie prítlaku (len pre KF510 a KF520)
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3.2. VIDITEĽNÉ KOVANIE

Pri niektorých justačných prácach sa musia najskôr vybrať nasadené krytky.

Krídlové a rohové ložisko (na strane pántu dolu)

Nastavenie obmedzovača otvára-
nia s imbusovým kľúčom SW2,5 
pri doraze vpravo pri zatvorenom 
krídle, pri doraze vľavo pri otvore-
nom krídle.

Zdvihnutie alebo klesnutie krídla s 
imbusovým kľúčom SW4.

Nastavenie smerom k pántu alebo k 
prevodu s imbusovým kľúčom SW4.

Nožnice a otočné ložisko pri pravouhlom okne (na strane pántu hore)

Nastavenie smerom k pántu 
alebo k prevodu s imbuso-
vým kľúčom SW4.

1. Justácia zvisle  
Otvorte uzáver drážkových nožníc, 
nožnice vyveste a krídlo opatrne 
priložte na ostenie.

2. Justácia zvisle 
Čistiace nožnice odblokujte a 
vyveste.
POZOR: Krídlo teraz nie je zaistené 
a musí byť istené druhou osobou!

Sklopné okno
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Zdvihnutie a klesnutie krídla s imbusovým 
kľúčom SW4.

Justácia vodorovne
Drážkové nožnice a čistiace nožnice vyveste 
ako je hore popísané. 
Skrutky povoľte skrutkovačom, krídlo sa 
teraz musí vodorovne justovať, resp. presne 
nastaviť a skrutky znova priskrutkovať. Čistia-
ce nožnice a drážkové nožnice znova zaveste 
a zablokujte.

Kovanie nadsvetlíka

Nastavenie prítlaku
Krytky vysuňte dopredu. S imbusovým kľú-
čom SW4 povoľte skrutky na spodnej strane, 
vidlicovým kľúčom SW13 vytvorte prítlak a 
skrutku znovu zatiahnite.

Opatrenia na justáciu krídel podľa popisu v 
predošlých kapitolách.

3.3. ĎALŠIE VYHOTOVENIA KOVANIA

Justácia vodorovne a zvisle
Aby ste mohli oddeliť nožnice od krídla, musí 
sa okno najskôr sklopiť. Potom stlačte bez-
pečnostný gombík na nožniciach, nožnice 
pohybom nahor vytiahnite z kolíka a krídlo 
uveďte do zaisťovacej polohy.

Aby ste mohli krídlo kvôli justácii otvoriť 
úplne, musí sa aktivovať otvorenie bočne 
montovaných bezpečnostných nožníc.

Pre ďalšie opatrenia na justáciu krídel reš-
pektujte prosím pokyny, ktoré sú popísané v 
predošlých kapitolách (sklopné okná).
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Viacbodové zamykanie a zámok so zá-
padkou a hasprou 

Nastavenie prítlaku západky
Pre justáciu prítlaku treba nastaviť výstrední-
kový čap protiplechu pomocou imbusového 
kľúča SW4.

Opatrenia na justáciu krídel podľa popisu v 
predošlých kapitolách..

Unášač kovania nadsvetlíka sa musí pri za-
tvorení krídla znova zachytiť o uzáverový čap.

Keď unášač kovania nadsvetlíka zasahuje do 
kovania krídla, treba bezpodmienečne dbať 
na to, aby bol neúmyselne posunutý uzáve-
rový čap kovania v krídle znovu vycentrovaný 
do stredu, lebo inak sa krídlo nebude môcť 
dať zatvoriť.

Vedľajšie vchodové dvere

Nastavenie prítlaku pre západku
Pre justáciu prítlaku treba nastaviť výstrední-
kový čap protiplechu pomocou imbusového 
kľúča SW4.

Nastavenie prítlaku pre uzáverový čap
Pre justáciu prítlaku treba nastaviť výstrední-
kové čapy prevodu pomocou Torx T15.
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Bočné nastavenie
Justovacie skrutky pre bočné nastavenie sú 
prístupné pri zatvorenom krídle zo strany os-
tenia, pri otvorenom krídle zo strany drážky.

POZOR: Miesto skrutky, ktoré je označené 
šípkou, je fixne spojené so stredným dielom 
pántu. Aby ste nepoškodili lôžko skrutky, 
musíte pred nastavením najskôr uvoľniť 
druhú skrutku!

Trojdimenzionálne nastaviteľné otočné 
pánty (štandardný pánt)

Prestavenie výšky
Pre prestavenie výšky uvoľnite bezpečnostnú 
skrutku imbusovým kľúčom SW4. Táto je 
prístupná len pri otvorenom krídle.

Následne zospodu nastavte imbusovým kľú-
čom SW4 skrutku pre prestavenie výšky.

Pred zatiahnutím zaisťovacej skrutky 
skontrolujte, či táto prilieha na rovnú plochu 
skrutky pre prestavenie výšky, inak sa závit 
poškodí.

Nastavenie prítlaku
Kolikovú poistku uvoľníte imbusovým kľúčom 
SW4. Táto je prístupná len pri otvorenom 
krídle. Kolík vytiahnite nahor a vyveste krídlo. 
Zostávajúce časti na ráme kľúčom pritiahnite 
alebo uvoľníte.

POZOR:  Pri opätovnej montáži krídla nasa-
ďte kolík tak, aby jeho ploché miesto bolo na 
strane kolíkovej poistky.

Nastavením obidvoch skrutiek na stred-
nom diele otočného pántu s imbusovým 
kľúčom SW5 sa vykoná bočné nastavenie.

Zdvižný pánt pre bezbariérový prah

Výškové nastavenie
Pri výškovom nastavení sa musí krídlo zvesiť.
Kolikovú poistku uvoľníte imbusovým kľúčom 
SW4. 
Táto je prístupná len pri otvorenom krídle. 
Poistný kolík vytiahnite smerom nahor.

POZOR: Pri opätovnej montáži krídla nasa-
ďte kolík tak, aby jeho ploché miesto bolo na 
strane kolíkovej poistky.
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Zodvihnite krídlo, kým nie je voľná kulisa a 
potom krídlo zveste.

POZOR: Krídlo nepokladať na spodné tesne-
nie. Nebezpečenstvo poškodenia!

360°

Odstráňte poistnú skrutku Imbusom NW 1.5 
a pre výškové nastavenie pootočte o 360°.

Uistite sa, že zárez na pánte po výškovom 
nastavení sa nachádza v správnej polohe. 
Následne znovu zaistite bezpečnostnú skrut-
ku. Výškové nastavenie je teda vyrovnané v 
presne požadovanej polohe.
POZOR: Pri skrutkovaní sa musí poistná 
skrutka ľahko otáčať!

Bočné nastavenie a nastavenie prítlaku
Bočné nastavenie a nastavenie prítlaku sú vykonáva rovnako ako pri štandardnom 
pánte.

X-Pánt pre drevohliníkové elementy

Výškové nastavenie 
Pre nastavenie výšky uvoľnite zaisťovaciu 
skrutku imbusovým kľúčom SW4. Táto je 
prístupná len pri otvorenom krídle.

Následne zospodu nastavte výškovú polohu 
pomocou skrutky imbusovým kľúčom SW4.

Pred zatiahnutím zaisťovacej skrutky 
skontrolujte, či táto prilieha na rovnú plochu 
skrutky pre výškové nastavenie, inak sa závit 
poškodí.

Bočné nastavenie 
Povoľte zaisťovaciu skrutku, čap vytiahnite 
smerom nahor a zveste krídlo.
Bočné nastavenie sa vykonáva odstránením 
resp. pridaním podložiek, ktoré sú súčasťou 
príslušenstva pod rámovú časť pántu. Uvoľ-
nite skrutky pomocou Torx 20. 

Potom pánt naskrutkujte späť na rám , krídlo 
zaveste a zasuňte čap späť a znova utiahnite 
zaisťovaciu skrutku. 
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Bočné nastavenie rohového ložiska
Stredné krídlo otvorte naširoko, aby už 
podperná tyč nezakrývala imbus. Nastavenie 
imbusovým kľúčom SW2,5.

3-krídlové okno bez stĺpika, stredné krídlo
Prestavenie výšky

Nastavenie krajných krídiel tak ako je popísa-
né v predošlých kapitolách.

Prestavenie výšky
Najskôr otvorte krajné krídlo. Nastavenie sa 
vykoná na podpernej tyči stredného krídla 
imbusovým kľúčom SW4.

Podľa systému okna je možné nastaviť výšku 
aj priamo na ložisku krídla pomocou imbuso-
vého kľúča SW4.

Bočné nastavenie otočného ložiska
Otvorte stredné krídlo. Nastavenie imbuso-
vým kľúčom SW4.

Podľa systému okna je možné vykonať 
bočné nastavenie pri otvorenom krídle dolu, 
pomocou imbusového kľúča SW4.

Nastavenie prítlaku otočného ložiska
Nastavenie s imbusovým kľúčom SW4.
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Posuvné okno

Prestavenie výšky
Vytiahnite bočné krytky z vozíka.

Podľa systému okna je možné nastavenie 
prítlaku v montážnej drážke. Použite imbuso-
vý kľúč SW4 s guľovou hlavou. 

Úplne otvorte krídlo k nastaveniu prítlaku 
rohového ložiska. Nastavenie pomocou 
imbusového kľúča SW4.

V závislosti od okenného systému nie je 
potrebné nastavenie prítlaku na rohovom 
ložisku.

Krycí profil na spodnej strane vytlačte z 
klipsov a zdvihnite nahor.

Vyberte poistku proti pretáčaniu zo skrutky 
nastavenia výšky.

Krídlo justujte s Torx T40.
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Dolný doraz posuvu smer „AUF“ (otvo-
rené).Uvoľnite skrutku s Torx T25, zarážku 
posuňte nabok a skrutku znovu pritiahnite 
(4 – 5 Nm).

4-5 Nm

2-3 Nm

Dolný doraz posuvu smer „ZU“ (zatvo-
rené).Uvoľnite skrutku s Torx T25, ovládací 
segment posuňte nabok a skrutku znovu 
pritiahnite.

Znova nasaďte poistku proti pretáčaniu.

Znova nasaďte krycí profil a na spodnej 
strane pevne pritlačte. Opäť nasaďte bočné 
krytky.

Horný doraz posuvu smer „ZU“(zatvore-
né) 
Pri nastavení dolného dorazu alebo zmene 
nastavenia výšky musí byť podľa potreby 
prestavený aj horný doraz.
Skrutky uvoľniť s Torx T25, doraz posunúť do 
strany a skrutky opäť dotiahnuť (3-4 Nm).

Posuvné dvere 

Všetky možnosti nastavenia sú rovnaké ako 
pri posuvnom okne.

Prestavenie výšky

Krytku vytiahnuť smerom dopredu. Odstrá-
nenie krycieho profilu a nastavenie výšky ako 
je popísané v časti  „Posuvné okná“.

Horný doraz posuvu smer „AUF“(otvore-
né) 

Okrem koľajničky uvoľnite skrutku aj vo 
vodiacej lište s Torx T25, zarážku posuňte 
nabok a skrutku znova pritiahnite (3-4 Nm).

Dorazové zarážky slúžia na 
obmedzovanie otvárania, nesmú 
sa používať na náhle zastavenie 
posuvného krídla!
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Zdvižno-posuvné dvere

Bočné nastavenie uzatváracieho 
čapu 
Aby sa zabránilo kolíziám medzi 
uzamykacími čapmi a prevodovkou, je 
možné ich bočne nastaviť (týka sa iba 
schémy A a C).
Uvoľnite obe skrutky, uzamykací čap 
rovnobežne posuňte na požadovanú 
polohu a skrutky znovu utiahnite.

Ak rozsah nastavenia už nestačí na to, aby 
funkcia Comfort Close správne fungovala, 
je možné odstrániť 3mm hrubú podložku. K 
tomu odskrutkujte diel z rámu a znova ho 
namontujte v rovnakej montážnej pozícii.

Strana držadla

Bočné nastavenie
Bočné nastavenie s Torx 25. Povoľte 
skrutku, posuňte funkčný diel a skrutku 
opäť utiahnite (max. 3 Nm).

Skontrolujte unášač! Pri šikmej polohe 
korigujte bočné nastavenie. Na tento 
účel najprv prisuňte/zamknite krídlo a 
opäť odomknite (zdvihnite krídlo). Uná-
šač musí teraz zasahovať do krídlovej 
časti bez zaťaženia. Vykonajte vizuálnu 
kontrolu.

Pri nesprávnej montážnej polohe 
sa funkčná jednotka poškodí!

Vzdialenosť medzi po-
suvným krídlom a rámom 

(krídlo zdvihnuté!)

Podmurovka 
rámovej časti 

3 mm

Nastavenie výšky rámovej časti (Torx 15)

4 mm odstrániť 0 mm (skrutka zaskrutkovaná lícujúco s telom)

5 mm odstrániť 1 mm (skrutka vyskrutkovaná o 2 otočenia)

6 mm odstrániť 2 mm (skrutka vyskrutkovaná o 4 otočenia)

7 mm vstavané 0 mm (skrutka zaskrutkovaná lícujúco s telom)

8 mm vstavané 1 mm (skrutka vyskrutkovaná o 2 otočenia)

9 mm vstavané 2 mm (skrutka vyskrutkovaná o 4 otočenia)

10 mm vstavané 3 mm (skrutka vyskrutkovaná o 6 otočení)

Comfort Close (voliteľné)
Comfort Close zabrzdí krídlo v smere 
zatvárania asi 100 mm pred koncovou 
polohou a potom ho mierne ťahá do 
smeru zatvorenej polohy. Vynaložená 
sila na otvorenie krídla sa nepatrne 
zvýši (45 N).

Rôznymi vplyvmi (montáž, tolerancie, 
opotrebovanie, zníženie stropu) môže 
byť medzera medzi posuvným krídlom 
(zdvihnuté) a rámom odlišná. Primerane 
k tomu je potrebné upraviť nastavenie 
výšky Comfort Close.

Nastavenie výšky
Nastavenie výšky s Torx 15
Skrutka lícuje = stav pri dodaní
Pre maximálne nastavenie +3 mm je 
skrutka vyskrutkovaná o 6 otočení.

OK
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Uzatváracia skriňa pre čap kyvnej závory 
pre systémy  viacbodového uzamykania MVAM a EE
Tu nie je  možné nastaviť cez uzatváraciu skrinku prítlak.

Nastavenie sa má previesť tak, aby sa výsuvný čap a kyvné závory po zatvorení 
krídla dvier mohli voľne pohybovať – optimálne stredom.
Kontrola : silné proti stlačenie v oblasti uzatváracej skrine.

 Krídlo dvier sa nesmie výrazne pohnúť!

Postup nastavenia je rovnaký.

Nastavovacia 
skrutka

Fixovacie 
skrutky

Nastavovacia 
skrutka

3.4. VCHODOVÉ DVERE

Nastavenie strany zamykania platí pre 
hliníkové a drevo-hliníkové vchodové 
dvere

Reguluje prítlak na strane zamykania pri 
zámku so západkou a hasprou a pri viacbo-
dovom zamykaní

1. Uvoľnite obidve upevňovacie skrutky.
2. Nastavte západkový protikusu (ozubené 
rastrovanie).
3. Upevňovacie skrutky znova zaistiť.

Nastavenie západkového protikusu
platí rovnako pre: 
∙ AT-kus
∙ elektrický otvárač dvier (ETÖ)
∙ mechanickú strelku denného režimu 
(MTOE)

Uzamykací protikus pre čapy a výsuvné háky viacbodového 
uzamykania MV, MVB, MVC, EVC a EVE
Reguluje prítlak na strane zámku.

Na nastavenie najprv povoľte 3 upevňovacie skrutky. Potom vyko-
najte nastavenie oboma excentrickými skrutkami.
Poloha je znázornená značkovacím bodom na skrutkách.
Následne upnutie fixačnými skrutkami.
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Prídavná západka pri hliníkových vchodových dverách 
Touto časťou je možné nastaviť držanie krídla dvier,
ak nie je fixované cez strelku zámku:

∙ elektrický otvárač dverí  (ETÖ) v polohe odblokovania
∙ mechanická strelka denného režimu  (MTOE) v polohe odblokovania
∙ strelka sa stiahne (manuálne alebo elektricky) 
∙ Strelka fixovaná v zatiahnutej polohe.

Jazýček poistky je montovaný na uzatváracej lište  ( na strane rámu), 
zapadací protikus na strane skrine.

Nastavenie:
K nastaveniu momentu zapadnutia je nutné pomocou malého skrutkovača na skrut-
ky s drážkou nastaviť presah pružinového čapu západky. 

Čap západky povytiahnutý: väčší moment zapadnutia
Čap západky vtiahnutý: menší moment zapadnutia

Protikus na strane 
zámku

Nastavovacia skrutka 
čapu západky

Presah čapu západky

Prídavná západka pri drevo/hliníkových vchodových dverách nie 
je nastaviteľná.

Viacbodové uzamykanie EV-E a EV-C (plne motorické) 

Môže byť nastavené nasledujúcimi druhmi režimov:

∙ Nočný režim  (základné nastavenie):
 Ak budú dvere zatvorené, tak prebehne proces automatického uzamykania

∙ Denný režim : 
Neprebieha žiadne automatické uzamykanie. Dvere držia len prostredníctvom strel-
ky zámku.

∙ Prestavenie : elektricky cez svorky 0-1 (na strane klienta E-spínač) alebo cez ovlá-
dač na zámok uchytený na krídle bez stĺpika.

Denné – Nočné – tlačidlo / LED – tlačidlo pre nastavenie motora 

Toto tlačidlo má 2 základné funkcie:
a) pre rýchlu zmenu medzi denným (biele) a nočným režimom (modré) prostredníc-
tvom krátkeho stlačenia LED tlačidla (1 sek.)
b) Pre zmenu nastavenia motora 
Dlhé stlačenie na LED tlačidlo (8 sek.) vedie k ponuke menu, kde môžu byť zmenené 
rôzne nastavenia :
∙ Hlasitosť motorického bzučiaka  
∙ Oznámenie stavu kontaktu spätnej väzby ( svorka 7 – „poplašné zariadenie“)
∙ Denné-nočné detailné nastavenie ( vzájomné pôsobenie medzi Led-tlačidlom a 
elektr. Svorkam 0-1)
∙ Systémové služby ( reset na továrenské nastavenie, citlivosť senzoru,...)

je
d

no
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a 
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u

Denné- nočné tlačidlo / LED-tlačidlo pre nastavenie motora

Magnetický senzor / Status-LED
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Úrovne menu a nastavenie hodnoty sú označené rôznymi farbami LED.
Zvyčajne nie je potrebná zmena na továrenské nastavenie, ak sú ale želané iné 
hodnoty parametrov, tak sú možné nastaviť podľa návodu na obsluhu GENIUS (Typ 
2.2 B):
http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.2  

Magnetický snímač / Status – LED

Používa sa na detekciu pozície zatvoreného krídla dvier ( = spustenie procesu uza-
mykania).
Dodatočne nasleduje oznámenie stavu uzamykania prostredníctvom farebného 
oznámenia :
zelená : všetko OK
zelená bliká : všetko OK, aktuálne je v programe elektrický impulz na otváranie
žltá resp. červená : elektrická alebo mechanická chyba – príčinu resp. pomoc náj-
dete na vyššie uvedenom odkaze.

Možnosti nastavenia dverného pántu
Je nutné dbať na to, že zóny nastavenia možno využiť len do tej miery, aby nebola 
obmedzená, resp. poškodená funkcia!

Nastavenie výšky 
Slúži na zdvihnutie alebo zníženie dverného krídla.
Výška sa nastaví tak, aby hmotnosť dverného krídla bola rovnomer-
ne rozložená na všetky pánty, resp. krúžky.

Nastavenie prítlaku
Slúži na reguláciu doliehania presahu krídla a tým aj na 
reguláciu tlaku tesnenia v oblasti pántov.

Bočné nastavenie

Ak budú všetky pánty nastavené jedným 
smerom, môže sa týmto regulovať vôľa v 
drážke (odstup zámok- protiplech ).

Ak budú pánty prestavované v opač-
nom smere, vedie to k zdvihnutiu alebo 
klesnutiu dverného krídla na strane 
zámku.

Všimnite si obzvlášť pri príp.dostupnej bočnej 
stranovej poistke  „nebezpečie obmedzenia 
funkčnosti“
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Postup nastavenia pri hliníkových vchodových dverách

Viditeľný dverný pánt pri hliníkových dverách
Všetky nastavenia sa vykonávajú s imbusovým kľúčom SW4! Pri troch pán-
toch sa musí stredný pánt nastaviť tak, aby nevzniklo žiadne napätie!

Postup: Odstráňte nosný kolík stredného pántu. Dverové krídlo nastavte 
pomocou horného a dolného pántu. Stredný pánt nastavte tak, aby sa dal 
nosný kolík vsunúť späť bez použitia sily!

Nastavenie výšky (-2/+3 mm)

Nastavenie prítlaku (–1/+3 mm)

Odstráňte plastovú krytku.

Nerezový pánt (bez krytiek)

Regulátor výšky otáčaním vpravo, 
resp.vľavo uviesť do želanej 
pozície.

Povoľte fixačnú skrutku.

Pri fixovaní musí byť ofrézovaná 
plocha disku výšky v paralelnej 
polohe voči upínacej skrutke!

Povoľte obe upínacie skrutky.

Prítlak nastavte tak, aby tesnenie nemalo 
príliš veľký tlak v oblasti závesu (presah krídla 
pri AT500, AT510 a AT520: 14 – 15 mm, pri 
AT530: 15 – 16 mm).

Znovu kontrujte obe upínacie skrutky

Opäť nastrčte plastový kryt.
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Bočné nastavenie (+/–2 mm)

Obidve upínacie skrutky 
uvoľníte až na doraz.

Skrutkovací pánt pre von otváravé hliní-
kové vchodové dvere 
(AT500 von otváravé)

Pri troch závesoch sa musí stredný záves 
nastaviť tak, aby nevznikali prepnutia!

Nastavenie výšky (-1/+5 mm)

Zdvíhanie a spúšťanie krídla pomo-
cou inbusového kľúča SW6

Vykonajte nastavenie, dbajte na dostatočnú 
vzdialenosť medzi manžetou zámku a zatvá-
racím plechom: cca 4 mm.

Znovu kontrujte obe upínacie skrutky.

Opäť nastrčte plastový kryt.

Pri závesoch, ktoré sú vybavené 3-dielnymi plastovými krytkami závesu 
(čierne, biele…), je potrebné na nastavenie výšky stiahnuť dolné diely 
krytu.
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Postup nastavenia – skrytých dverných pántov pri hliníkových vchodových 

dverách

1. Na každom pánte v 
ráme opatrne uvoľnite 
skrutky so zapustenou 
hlavou (ozn. šípkami)  
Náradie: Torx 30 skrut-
kovač.

2. Pomocou nastavovacej 
skrutky nastavte krídlo na 
požadovanú výšku (ozn. 
šípkou). 
Náradie: 4mm imbusový 
kľúč.

3. Na každom pánte v 
ráme pevne dotiahni-
te skrutky so zapus-
tenou hlavou (ozn. 
šípkami).

Výškové nastavenie krídla (+ 4mm/– 2mm)
Bočné nastavenie (-4/+7 mm)

Nastavenie prítlaku (+/-1 mm)

Skrutkovačom odstráňte plas-
tový kryt.

Priloženým nastavovacím kľú-
čom nastavte prítlak.

Skrutkovačom odstráňte plas-
tový kryt.

Bočné nastavenie sa vykonáva 
inbusovým kľúčom SW4

Znova namontujte plastové kryty!
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V prípade troch pántov, musí  byť stredný pánt nastavený tak, aby nevznikalo žiadne 
pnutie!

Nastavenie prítlaku (+/– 1.2 mm)

1. Na pánte krídla 
opatrne uvoľnite zľahka 
skrutky so zapustenou 
hlavou (ozn. šípkami). 
Náradie: 6mm imbusový 
kľúč s krátkym rame-
nom.

2. Prostredníctvom 
excentru nastavte 
požadovaný prítlak 
(ozn. šípkami)  
Náradie :
6mm imbusový kľúč 
s krátkym ramenom.

3. Na pánte krídla 
pevne dotiahnite 
skrutky so zapus-
tenou hlavou (ozn. 
šípkami).

Bočné nastavenie  (+3/–2.3mm)

1. Pre nastavenie funkcie vetrania 
(vetranie drážky) sa musí skrutka 
(ozn. šípkou) otáčať do príslušného 
smeru.
Náradie :
6mm imbusový kľúč s krátkym rame-
nom.

Špecifické pre drevo/hliníkové vchodové dvere:

Nastavenie spodného a horného prítla-
ku, ako aj korektúra prepnutia na strane 
zámku:

Vo vonkajšej oblasti drážky (presah) sa 
nachádza na strane zámku napínacia tyč pre 
elimináciu pohybu s prehnutím v krídle dverí 
v oboch smeroch korekcia až do 4 mm.

1. Odstraňte krytku.

2. So 6 mm inbusovým kľúčom nastavte 
napínaciu tyč. Otáčaním v smere hodino-
vých ručičiek sa tyč napína a konce krídla sa 
prehýbajú dovnútra, otáčaním v protismere 
hodinových ručičiek sa tyč naťahuje  a konce 
krídla sa prehýbajú von. 

POZOR: neprekročte max. točivý moment 
35Nm! Nebezpečenstvo poškodenia krídla 
dvier.

3. Krytky opäť nasaďte. 
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Postup nastavenia pántov dverí pri drevo/hliníkových vchodových dverách s 
viditeľnými pántmi
Všetky nastavenia sa vykonávajú s inbusovým kľúčom SW4!

 Stredný pánt musí byť tak nastavený, aby nevzniklo žiadne napätie!

Nastavenie výšky (–2/+3 mm)

Odstráňte spodné krytky

Regulátor výšky otáčaním vpravo, resp.
vľavo uviesť do želanej pozície, zvyšné 
pánty taktiež nastaviť.

Uvoľnite fixačnú skrutku.

Skrutka sa pri fixovaní musí vždy 
upnúť na vyfrézovanej ploche regu-
látora výšky!

Nastavenie prítlaku a bočné nastavenie 
Ojedinele je potrebné bočné nastavenie alebo 
nastavenie prítlaku krídla dvier príp. tesnenia. 
Krídlo je potrebné vysadiť. 

Vyvesenie krídla dvier 
1. Pri všetkých pántoch uvolnite fixné skrutky 
pre čap pántu (horná zaisťovacia skrutka). 

2. Čap pántu vytlačte zo spodu so 4 mm in-
busovým kľúčom. Začnite pri spodnom pánte. 
Krídlo dvier vyveste a odstavte.

              Pri manipulácii dajte pozor na   
 hmotnosť prvku, ktorá môže byť aj   
 väčšia ako 100kg!

3. Vyvesené krídlo dverí sa musí opatrne ulo-
žiť na pevnú, mäkkú podložku (napr. styropor 
z balenia), aby sa krídlo nepoškodilo! 
Pri opieraní dbajte na bezpečné miesto napr. 
opretie k stene a taktiež použitie podložky!

Nastavenie prítlaku
Aby bolo možné prestaviť prítlak krídla dvier 
na strane pántu, je nutné nastaviť i časti 
pántu na ráme. Dbajte na to, aby boli pánty 
rovnomerne nastavené, inak sa čapy príliš 
napnú a môže dôjsť k väčšiemu opotrebova-
niu a vŕzganiu dvier. Obe časti pántu musia 
byť vždy otočené o celú otáčku 360°, pretože 
inak budú nesprávne postavené.
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Bočné nastavenie
K bočnému nastaveniu krídla dvier je po-
trebné vyskrutkovať alebo zaskrutkovať časti 
pántu z krídla pomocou skrutkovača. Tým sa 
pozícia krídla dvier posunie do strany. Dbajte 
na to, aby boli pánty rovnomerne nastavené, 
inak sa čapy príliš napnú a môže dôjsť k väč-
šiemu opotrebovaniu a vŕzganiu dvier.

Zavesenie krídla dvier
Krídlo dvier postavte do pozície a opäť nasa-
ďte čapy pántov dolu, hore a v strede. 
Najlepšie je začať spodným čapom pántu, 
potom  horný a stredný nasaďte tak, aby 
nedošlo k pnutiu.

Pri nasadení čapu dbajte na správne vyrov-
nanie, zarovnané miesto sa musí nachádzať 
v oblasti zaisťovacej skrutky. 

Všetky zaisťovacie skrutky opäť pevne 
do-tiahnite a nasaďte krytky.

Postup pri nastavení pántu dvier drevo-hliníkových dvier so skrytým kovaním

Všetky nastavenia sa prevádzajú s Torx20 alebo inbusovým kľúčom SW4!
 Stredný pánt sa musí nastaviť tak, aby nevzniklo žiadne pnutie! K nastave 
 niu nie je potrebné vyvesiť krídlo dverí!

Zavesenie krídla dverí

Pri vyvesenom dodanom krídle je po-
trebné odstrániť fixačné skrutky v ráme.

Pánty bez skríženia nechajte vkĺ-
znuť do protikusu a každý pánt naj-
skôr polohovať fixačnou skrutkou.

Pánty dvier dajte do 90° pozície a 
krídlo nadvihnite k rámu.
Pozor na váhu prvkov!

Nasaďte zvyšné tri fixačné skrutky 
na každý pánt.
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Prestavenie výšky
Rámové časti pántov majú na zadnej strane 
ozubenie, keď sa dostatočne uvoľnia všetky 
fixné skrutky á pánt 4 kusy s kľúčom Torx 20, 
je možné nastaviť výšku krídla. Dvere nasta-
viť do želanej pozície a všetky fixné skrutky 
opäť pevne zaskrutkovať. Pánty príliš nepri-
ťahujte, aby nedošlo k vŕzganiu a rýchlemu 
opotrebovaniu.

Nastavenie prítlaku
Ak je fixná skrutka (á pánt 4 kusy) len ľahko 
uvoľnená, môže byť bočný prítlak krídla na na-
stavenej výške ozubenia zvýšený alebo znížený. 
Pri strednom pánte fixačné skrutky úplne 
uvoľniť a pri hornom a dolnom pánte uskutočniť 
želané nastavenie. Všetky fixačné skrutky opäť 
pevne zaskrutkovať.

Bočné nastavenie
K nastaveniu špáry medzi rámom a krídlom, 
môže byť pánt nastavený inbusovým kľúčom 
SW 4. Tu sa nemusia uvoľniť žiadne fixačné 
skrutky. Na každom pánte musia byť presta-
vené dve skrutky. Skrutky striedavo točte, 
aby ste predišli pnutiu na pántoch.

Montáž kľučky: 
Osaďte kryciu rozetu a kľučku na 
čap  pokiaľ pevne nesedí. Kľučka 
drží pomocou predpätej kovovej 
pružiny na čape kľučky.

2. Špeciálny kľúč otočite o cca 90°, 
uvoľnite upínací systém.

Demontáž kľučky:
1. Špeciálny kľúč, ktorý je súčasťou 
dodávky, zľahka zošikma zasuňte 
smerom k rozete do bočného otvo-
ru až na doraz.

3. Kľučku vytiahnite z čapu.

Montáž a demontáž kľučky (hliníkové a drevo/hliníkové vchodové dvere)

Sada kľučiek PD
Nová generácia sady kľučiek Hoppe sa upevňuje pomocou integrovaného upínacie-
ho systému (Hoppe-Schnellstift) na štvorhran kľučky.

Na rýchloupínací systém boli prestavené takisto ochranné súpravy (PSD.., PZD.., 
PSK.., PZK..). Demontáž kľučky takisto uhlovým kľúčom.
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3.5. MOŽNOSTI NASTAVENIA OKENÍC

Nastavenie hĺbky ostenia
Nastavenie hĺbky ostenia sa vykoná u LT 60 - 
230 mm nad pántom.

Bočné nastavenie (zavesenie okeníc)
Bočné nastavenie sa vykoná cez puzdro pán-
tu 1,5 a 3 mm. Bočné nastavenie cez vodiacu 
skrutku je možné len pri hĺbke ostenia 190 - 
230 mm.

Nastavenie zaisťovača pántov
S justovacou skrutkou sa musí okenica pritla-
čiť na dorazovú zarážku/múr a následne sa 
musí upínacia skrutka hore pevne pritiahnúť.

3.6. OCHRANA PROTI HMYZU

Posuvný rám

1. K zaveseniu zatlačte posuvný rám smerom 
hore do koľajničky až kým sa tento nedá 
vsunúť do spodnej koľajničky.

2. Následne posuňte fixačný diel smerom 
hore a obojstranne ho priskrutkujte.

Otváravý rám
Pred vyvesením sa kolíky nadvihnú a odstrá-
nia, potom sa krídlo spredu vyberie.
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Internorm - produkty sú nenáročné na údržbu, dajú sa ľahko čistiť a ošetrovať. 
Pravidelné prevedenie údržby udržuje hodnotu výrobkov a predlžuje životnosť okien 
a dverí. V Rakúsku sú potrebné opatrenia dokumentované v ÖNORM B 5305, ktoré 
obsahujú kritéria ÖNORM pre hodnotenie stavu okna ako aj upozornenia a predpisy 
pre vyhotovenie a podnety opatrení na opravu.
Ak budete rešpektovať nasledovné pokyny na čistenie, ošetrovanie a údržbu, bude-
te mať z Internorm - produktov vždy radosť. Pre zachovanie bezchybného povrchu, 
ľahkého chodu kovania a dobre priliehajúceho tesnenia rešpektujte prosím nasledu-
júce tipy na ošetrovanie.

4.1. VŠEOBECNE

Nepoužívajte na čistenie žiadne prostriedky s neznámym zložením. Ak by ste si 
neboli istý účinkom čistiaceho prostriedku, najlepšie to overíte testom na opticky 
nenápadnom, skrytom mieste stavebného dielu.  
Zoberte prosím na vedomie, že čistiace prostriedky, ktoré bez mimoriadneho úsilia 
vedú k prekvapivým výsledkom, môžu často spôsobiť dlhodobé poškodenie. 
Stavebné prvky sú z vonkajšej strany vystavené nielen poveternostným vplyvom, ale 
aj zvýšenej záťaži v dôsledku dymu, priemyselných splodín a agresívnemu popol-
čeku. Usádzanie týchto látok v spojení s dažďom a kondenzátmi môže poškodiť 
povrch a zmeniť dekoratívny vzhľad. Doporučujeme pravidelné čistenie vonkajších 
častí v závislosti od stupňa znečistenia, aby ste zabránili usádzaniu nečistôt. Čím 
skôr sa odstránia nečistoty z povrchu, tým jednoduchšie je potom ich čistenie.

Utierky z mikrovlakien obsahujú látky a časti vlákien, ktoré môžu poškodiť 
povrch skla, profilu a tesnenia. Utierky z mikrovlákien nie sú vhodné na 
čistenie okien.

 

   





Rd`c`#Adg_9#R^chd`mno`gg`i�]`mnd^co

C\n#Adg_#u`dbo#_d`#@ijm_ipib#_`m#h�bgd^c`i#R^chd`mno`gg`i+#_d`#

hdi_`no`in#`dih\g#e�cmgd^c#b`n^chd`mo#r`m_`i#njggo`i-







 

Fm��`#pi_#@pna�cmpib#_`n#E`ino`mag�b`gn-


 





 





 


















@pnc�ib`i# c`mpio`ma\gg`i# pi_# upm# U`mg`oupib# qji#

O`mnji`i# a�cm`i-# C\n# E`ino`m# upm# V\mopib# id^co#

\pnc�ib`i-





Th#_d`#K`d^cob�ibdbf`do#_`m#A`n^cg�b`#up#`mc\go`i+#h�nn`i#_d`#

R^cgd`�]g`^c`#`dih\g#e�cmgd^c#b`n^chd`mo#r`m_`i-

,#R^cgd`�]g`^c`#'B(#\i#_`i#Ddig\pan`do`i#hdo#o`^cidn^c`m#



,#Fg`doag�^c`i#_`m#R^cgd`�]jgu`i#'C(#hdo#`di`h#c\mu,#pi_#

n�pm`am`d`i#�g#]`nom`d^c`i- 



  























Cd`#R^c`m`#njggo`#`dih\g#e�cmgd^c#\i#\gg`i#Jjio\fono`gg`i#hdo#_`m#

N]`mn^cd`i`#b`�go#r`m_`i-

Gdir`dn9#C\n#R^c`m`ig\b`m#_\ma#id^co#b`�go#j_`m#b`,







 

















































 



Eg�b`gg\b`m.#



A`n^cg\b�]`mnd^co`i











Jdkk]�i_`m



Yp]`c�m





4.2. KOVANIE 

Všetky časti kovania sa musia minimálne raz ročne kontrolovať, či sú pev-
ne pripevnené alebo nie sú opotrebované. Podľa potreby treba dotiahnuť 
upevňovacie skrutky, resp. si dať vymeniť poškodené časti autorizovaným 
odborným personálom.  

 Okrem toho sa musia minimálne jedenkrát ročne namastiť všetky klzné 
miesta a pohyblivé časti kovania (mazivom alebo olejom bez obsahu kyseliny 
alebo živice). Veľmi často používané okná a dvere musia byť podľa potreby 
častejšie premazávané! Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť poškode-
nie majetku alebo zranenie osôb!
Kovanie sa smie dostať do kontaktu len s takými ošetrovacími a čistiacimi prostried-
kami, ktoré nepoškodia antikoróznu ochranu kovania.

Miesta premazania 
pre okná a balkónové  
dvere:
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Mazanie kĺbového ložiska pri plne skrytom kovaní:

Údržba I-tec Secure

Časti ložiska hore a dolu sa musia namazať na všetkých kĺbových bodoch.

1 2

Otvorené krídlo mierne nadvihni-
te, napr. pomocou vzduchového 
vankúša, až kým sa uvoľní spodný 
ložiskový bod.

Namažte ložiskový bod medzi 
klznými plochami vysoko kvalitným 
mazivom (napr. teflónový olej).

Rohové ložiská dolu

3 4 5 6

Krídlové ložisko KF500 Krídlové ložisko KF520

4 5

Nožnice, ložisko otvárania hore 

7 8 9 10
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Krídlo otvorte, na ovládaní stlačte 
zobáčik pre poistku proti chybnej 
manipulácii a kľučku dajte do polo-
hy uzatvárania.  
Pritom sa uzatváracie klapky 
otvoria.

Podľa potreby premažte aj klzké 
miesta.

Ak je to potrebné, môžu sa klzné body uzamykacích klapiek domazať. 

KF500

KF520

Uzamykacie klapky otvoriť, ako je 
to opísané vyššie.

Podľa potreby premazať klzké 
plochy.

Miesta premazania odsuvno – posuvných elementov: 
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Miesta premazania zdvižno – posuvných dvier: Pri elektronických častiach kovania ( ako napr. zabezpečenie okna alebo konektor 
medzi krídlom a rámom pri elektrických žalúziách) treba brať mimoriadny ohľad 
na čistenie. Tieto stavebné časti treba najmä počas stavebnej fázy, ale aj počas 
celkového užívania okna chrániť pred nečistotami resp. udržiavať v čistote, aby sa 
zabránilo možným poruchám v prenose signálu.

Pri uzamykaní  I-tec Secure sú rohovníky dodatočne 
zabezpečené poisťovacou skrutkou(červíkom), ktorý 
leží pod stredovým tesnením. Táto môže byť ná-
sledkom rôzneho zaťaženia v kovaní krídla prípadne 
stredovým tesnením vytlačená. Potom je potrebné 
ju opäť zatiahnuť imbusovým kľúčom SW 2,5 až 
po okraj tesniacej drážky, inak sa môže rám okna 
poškodiť.

4.3. POKYNY NA ČISTENIE SKLENNÝCH 
PLÔCH, SPOJOV SKLO NA SKLO, SKLENNÝCH ROHOV

Znečistené povrchy skla/spoje skla sklo na sklo/sklenné rohy sa môžu čistiť na-
mokro s vodou, špongiou, utierkou atď. pričom do vody môžete pridať štandardné 
čističe skla bez abrazívnych zložiek.

Nepoddajné znečistenie ako škvrny od farby alebo čaju sa dajú odstrániť liehom, 
acetónom alebo technickým benzínom. Následne sa povrch skla musí namokro 
dočistiť. 
Nesmú sa používať žiadne kovové predmety (napr.žiletky, oceľová vlna...)!

Na čistenie povrchu skla sa nesmú používať žiadne alkalické lúhové      
materiály, kyseliny alebo čistiace prostriedky s obsahom fluoridu.

Povrch skla musí byť chránený pred
∙ škvrnami od malty, cementovými usadeninami, neopracovanými       be-
tónovými povrchmi, vláknovými cementovými platňami
∙ iskrami pri zváraní alebo rezaní kotúčom
∙ čističmi fasády s obsahom kyseliny chrániť vhodnou krycou fóliou.

Krídlo 
zdvihnuté

Krídlo 
spustené
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Údržba kovania pre vchodové dvere 

Ako aj pri oknách tak aj pri vchodových dverách je potrebné všetky časti kovania 
minimálne raz ročne pravidelne preskúšať, či sedia a skontrolovať ich opotrebenie. V 
závislosti na požiadavkách je potrebné upevňovacie skrutky dotiahnúť, resp. poško-
dené diely vymeniť autorizovaným odborným personálom. 
 

Viacbodové zámky sú v podstate bez údržbové a bez potreby mazania.
(S výnimkou MVAM a EE)

Je potrebné sa vyhýbať ťažšiemu chodu. Vedie to k zvýšenému zaťaženiu 
viacbodového zámku, čo môže mať za následok zníženie životnosti.

                     Určenie ťažšieho chodu:

                    a) Pri mechanickom zámku   MV, MVB, MVC, MVAM

                    Pri každom otáčaní kľúča sa dá určiť tuhosť chodu zámku.

                   b) Pri motorických zámkoch EE, EVC, EVE
      Aspoň dvakrát ročne skontrolujte elektromechanický zámok pomocou  
      kľúča.

Ak zistíte tuhosť, najskôr skontrolujte nastavenie dverí – pozri kapitolu 3. 
Nastavenie a možnosti justácie

Ak sú dvere správne nastavené a nebola odstránená tuhosť chodu, potom je 
potrebné namazať hlavný zámok a prídavné skrinky. Nastriekajte medzi uzamy-
kacie prvky 1 až 2 krát zľahka s PTFE sprejom.

Silno namáhaný AT kus sa musí vymieňať po každých 50 000 
obsluhách (údržbový diel – č. dielu 85425).
Na tento účel je potrebné odskrutkovať uzatváraciu lištu.
Pri predpokladanom priemernom zaťažení 20 otvorení dverí  
za deň to zodpovedá intervalu údržby 7 rokov.
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4.4. TESNENIA

Všetky tesniace profily sa musia pre zachovanie funkcie minimálne jeden-
krát ročne vyčistiť a namastiť. Na to doporučujeme čistiaci prostriedok na 
tesnenie. Čistiaci prostriedok zachová pružnosť tesnenia a zabráni tým 
predčasnému krehnutiu. Prosím dbajte na to, aby sa tesniace profily nepo-
škodili, resp. neprišli do styku s rušivými prostriedkami.
Tesnenie by sa malo čistiť iba vodou, príp. s troškou čistiaceho prostried-
ku na uvoľnenie nečistoty.

Povolené čistiace prostriedky
· základné príp. alkalické čistiace prostriedky (mydlové roztoky)
· zmesi z vody a alkoholu

Avšak má tu vždy tiež vplyv koncentrácia roztokov, doba pôsobenia a teplota 
prostredia, to znamená, že pri príliš vysokej koncentrácii čistiaceho prostriedku za 
určitých okolností sa môže materiál poškodiť. 
Zakázané čistiace prostriedky
· Čistiace prostriedky obsahujúce chlór alebo čističe s obsahom peroxidu môžu 
materiál po dlhšej dobe poškodiť príp. viesť k zmenám farby.
· Oleje, mazivá, ako aj látky obsahujúce olej alebo mastnotu a benzín môžu 
viesť k popraskaniu a poškodeniu vzhľadu. 

4.5. PLASTOVÉ POVRCHY

Na čistenie plastových povrchov sú k dispozícii dva Internorm 
čistiace produkty. Čistič, ktorý je vhodný špeciálne na tvrdé 
PVC povrchy a čistič na povrchy dekoru. Vyhnite sa agresív-
nym a narúšajúcim čistiacim prostriedkom a pri čistení sa 
vyvarujte priamemu slnečnému žiareniu.

Pri tvrdých nečistotách je možné čistenie pomocou domácich 
čistiacich prostriedkov na báze aktívnych látok.

Intensivreiniger 
(Intenzívny 
čistič)

Decorreiniger
(Dekor čistič)

Dodatočnou možnosťou zníženia tuhosti chodu je namazanie plastového 
dielu na rámovej strane ľahkou rozprašovacou hmotou (1 vstrek)

Špeciálna vlastnosť uzamykania MVAM a EE
Tieto sú vybavené výsuvnými čapmi pre automatické uzamknutie. Dva 
výsuvné čapy sa musia mazať 1x ročne.

                       Používajte iba spreje PTFE  H1 na báze oleja!

Nasledujúce mazivá sa odporúčajú na mazanie:
 - Internorm BESCHLAG-FIT
 - HIGH-TEF OiL INNOTEC-Vysoko teflónový olej Innotec
 - Staloc PTFE-sprej
 - Presto PTFE Lubrifiant-mazivo
 - Ballistol Universal Öl- univerzálny olej
 - Nigrin PTFE
 - Bauhaus Profi DEPOT
 - WD 40 vysokovýkonný sprej  PTFE Schmierspray Specialist
 - E-COLL PTFE SPRAY Sprej s NSF H1 schválením
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Vhodné prostriedky:
Prostriedok na umývanie riadu, jemný-neutrálny univerzálny čistiaci prostriedok, 
čistiace prostriedky bez obsahu alkoholu na sklo, čistá voda.

Nevhodné prostriedky:
Brúsne činidlá alebo chemikálie, ako je nitrátové riedidlo, benzín, kyselina octová, 
odlakovač, alkohol alebo podobne (dokonca ani ako zložka čistiacich prostriedkov), 
čistiace prostriedky na báze pomarančovej alebo citrónovej arómy, prostriedky 
obsahujúce amoniak alebo síru. 

Zmývajte okenné rámy vrátane tesnení čistou vodou! Ak zostane na ráme zmes špi-
ny, čistiaceho prostriedku a vody, tak sa voda postupne odparí a zostávajúca zmes 
špiny a čistiaceho prostriedku môže poškodiť povrch okien.

4.6. DREVENÉ POVRCHY PRI DREVO/HLINÍKOVÝCH ELEMENTOCH

Na čistenie drevených povrchov v interiéri je najvhodnejší jemný čistiaci prostriedok, 
ako napr. zriedený umývací prostriedok alebo mydlové roztoky. Nakoľko drevený 
povrch z vnútornej strany nepodlieha zvetrávaniu (opotrebovanie dažďom alebo 
slnečným svetlom), natieranie nie je potrebné.

Nepoužívajte abrazívne leptajúce čistiace prostriedky a prípravky s rozpúšťadlami. 
Používajte výlučne mäkké utierky, aby ste nepoškriabali lakovaný povrch.

Čistiace prostriedky na okná obsahujú malé množstvá alkoholu a salmiaku. Tieto 
prostriedky sa dobre hodia na čistenie sklených tabúl, ako aj na čistenie drevených 
rámových profilov. Po čistení vysušte drevené profily suchou, mäkkou utierkou, pre-
tože príliš dlhé pôsobenie alkoholu môže rozmočiť lakovaný povrch.

4.8. ELOXOVANÉ ALEBO PRÁŠKOVANÉ HLINÍKOVÉ POVRCHY

Eloxovanie a práškované povrstvenie sa pokladá za mimoriadne odolné a dekoratív-
ne zušľachtenie hliníkových stavebných dielov v exteriéri. Aby sa dekoratívny vzhľad 
takýchto stavebných dielov zachoval na desaťročia a znížilo sa riziko korózie, musia 
sa povrchy bezpodmienečne dvakrát ročne ošetriť vhodným čistiacim prostriedkom 
a zakonzervovať. 
Podľa stupňa znečistenia (silné zašpinenie) možno príslušne skrátiť intervaly ošet-
rovania a čistenia. V objektoch je čistenie a ošetrovanie potrebné podľa aktuálnych 
smerníc pre čistenie fasád (GRM).

4.8.1. PREDPOKLADY A PRIEBEH ČISTENIA HLINÍKOVÝCH POVRCHOV

Podmienky
Čistenie povrchov sa nesmie vykonávať pri priamom slnečnom žiarení. Povrchová 
teplota môže byť maximálne 25° C. Na čistenie treba použiť vhodné utierky, ktoré 
nepoškriabu povrch. Príliš silné drhnutie sa neodporúča.

Predčistenie
Pred použitím špeciálneho čističa alebo konzervačného prostriedku treba jestvujúce 
znečistenie vopred odstrániť predčistením. Použite k tomu len čistú vodu, poprípa-
de s malým pridaním neutrálneho čistiaceho prostriedku (výlučne  pH - neutrálny 
čistiaci prostriedok s hodnotou pH medzi 5 - 8) napr. bežne zriedený prostriedok na 
umývanie riadu. Tento čistiaci prostriedok smie dosahovať maximálnu teplotu 25°C. 
Nepoužívajte žiadne naparovacie prístroje.

Bezfarebný ošetrovací olej 
WOCA (výr. č. 617981)

4.7. DREVENÉ POVRCHY PRI OZDOBNÝCH PRVKOCH 
DOMOVÝCH VCHODOVÝCH DVERÍ

Povrch z pravého dreva na vonkajšej strane ozdobného 
prvku bol v továrni ošetrený ošetrovacím olejom WOCA.
Na zachovanie vzhľadu dreveného povrchu, ako aj nárokov na 
záruku, je nevyhnutné pravidelné predpísané olejovanie dreva. 
Čím väčšie poveternostné vplyvy, tým častejšie treba dodatoč-
ne ošetrovať drevený povrch.
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Konzervácia
Pri silnom znečistení sa používajú čistiace prostriedky Eloxal-Polish- príp. čistič 
Monowax X405, ktoré zároveň slúžia aj na konzerváciu. Tieto vytvárajú na povrchu 
eloxovaných príp. práškovaných hliníkových častí film a pôsobia tak dlhší čas odpu-
dzujúco na nečistoty a vodu. Konzervácia sa musí však z času na čas obnoviť.

Eloxal-Polish-Reiniger čistič pre eloxované hliníkové povrchy
Monowax X405-Reiniger čistič pre hladké, práškované hliníkové povrchy

Čistiace prostriedky (Reiniger) sa používajú až po vykonaní predčistenia. 

4.8.2. ČISTENIE ELOXOVANÝCH POVRCHOV
Pre čistenie silne znečistených eloxovaných povrchov sa nesmú použiť žiadne    
prostriedky, ktoré škriabu alebo drhnú. Nepoddajné znečistenia ako decht, lak ale-
bo podobné spojenia sa dajú odstrániť aj riedidlami - napr. benzín alebo nitroriedidlo 
(len pre lokálne použitie a s príslušným dodatočným ošetrením). Rešpektujte pritom 
platné bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie pre daný výrobok. Tesnenia ale-
bo lakované povrchy nesmú prísť s týmito prostriedkami do kontaktu.

4.8.2.1 KONZERVAČNÁ POLITÚRA NA ELOXOVANÉ POVRCHY

Politúra Eloxal-Polish
Táto čistiaca konzervačná politúra je ošetrovací prostriedok na báze emulzie.

Oblasť použitia
Čistiaca konzervačná politúra Eloxal-Polish je vhodná pre znečistené 
eloxované hliníkové povrchy, kde by sa z dekoratívnych dôvodov malo robiť 
čistenie viackrát za rok.

Návod na použitie
Produkt pred použitím potrepať. Čistiaci prostriedok rozotrite mäkkou 
handričkou v tenkej vrstve na väčšiu plochu. Rôzne nečistoty a tiež tmavé 
eloxované časti sa leštením vzhľadovo zjednotia. 

4.8.3. ČISTENIE PRÁŠKOVANÝCH POVRCHOV
Čističe obsahujúce riedidlá, kyseliny a alkalické zložky porušujú povrch práškového 
povrstvenia a nesmú sa používať práve tak ako čistiace prostriedky, ktoré škriabu 
alebo drhnú.
Na odstránenie nepoddajných, mastných, mazľavých nečistôt doporučujeme ne-
aromatický technický benzín alebo isopropylalkohol (IPA). Tento môže pôsobiť len 
krátko a musí sa opláchnuť čistou vodou.

4.8.3.1 KONZERVAČNÁ POLITÚRA NA PRÁŠKOVANÉ POVRCHY

Monowax X405 svetlomodrý 1000 ml
Tento čistiaci konzervant je ošetrovací prostriedok na báze emulzie.

Oblasť použitia
Čistiaca konzervačná politúra Monowax X405 je vhodná na základné čis-
tenie novo zabudovaných práškových plôch a pre ľahšie znečistenia na 
práškovaných hliníkových dieloch. Konzervačný prostriedok slúži k tomu, 
aby sa na povrchoch vytvoril konzervačný film, ktorý nadobudne efekt 
odpudzujúci špinu a vodu. To zároveň taktiež zlepšuje vzhľad povrchu. 
Konzervovanie musí byť z času na čas obnovené.
Ošetrovací prostriedok je vhodný pre práškované hliníkové povrchy a pre
lakované povrchy za mokra ( napr. lakované výplne vchodových dverí ) .
Pre povrchy s jemne štruktúrovaným povlakom ( HF a HFM) sa nedoporučuje
použitie tohto ošetrovacieho prostriedku, v zárezoch môžu zostať zvyšky politúry.
Pretože sú tieto povrchy vyrobené z vysoko odolného práškového povlaku, je
čistenie čistou vodou s čistiacimi prísadami dostatočné, resp.je vhodný aj špeciálny
čistič cl-360.110
( č. 36856 - 200ml)

Návod na použitie
Produkt sa musí pred použitím riadne potrepať.
Mäkkou utierkou sa tenká vrstva politúry Monowax X405 rozotrie na väčšiu plochu.
Ľahké nečistoty a tiež tmavé povrstvené časti by sa mali leštením vzhľadovo zjedno-
tiť.
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4.9. UPOZORNENIA NA ČISTENIE ANTIKORY

Antikora sa v stavebníctve používa v prvom rade tam, kde sa stavia do popredia 
predovšetkým estetika a hygiena.  

Pretože sa nedá vylúčiť, že na povrchu sa nebude usádzať popolček príp. hrdza, 
vedie to často k domienke, že antikora hrdzavie.

Doporučujeme pri zjavnom znečistení alebo tvorbe hrdze na povrchu ošetrovať 
povrchy bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami. Tieto získate v špeciálnych 

predajniach.

4.10. OŠETROVANIE A ÚDRŽBA I-TEC-VETRANIA

Vetranie by sa malo pravidelne kontrolovať a udržiavať. Prístroj chráňte pred 
nečistotami a svorky skontrolujte, či pevne sedia. Vetranie otestujte skúškou.  
Údržbu a opravy častí uložených v skrinke vetrania prevádzajte výhradne              
autorizovaným odborným personálom. Otvorenie skrinky vetrania pod krytom vedie 
k strate záruky.

Na čistenie častí skrinky a vetracej mriežky použite mäkkú, zvlhčenú handričku. Aby 
ste zabránili poškodeniu povrchu, nepoužívajte na čistenie žiadne leptavé chemiká-
lie, agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Chráňte vetranie trvalo pred 
vodou a špinou.

4.11. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA K DREVO/HLINÍKOVÝM PRVKOM
Drevo ako prírodný materiál má stále snahu prispôsobovať sa vlhkosti vo svojom 
okolí. Tento jav je rovnaký počas celej životnosti od žijúceho stromu až po spra-
covaný drevený materiál. Chráňte Vaše okná špeciálne počas stavebnej fázy pred 
vysokou stavebnou vlhkosťou. Predovšetkým pri zimných stavbách, kde sa vyskytu-
je veľké množstvo vody pri omietacích a poterových prácach v zatvorených priesto-
roch. Postarajte sa o dostatočné vetranie počas stavebnej fázy. Príliš vysoká vlhkosť 
vzduchu počas dlhšieho časového obdobia môže mať za následok napučanie dre-
vených profilov a vznik veľkého poškodenia na rohových spojoch a na povrchoch. 

Nielen izbová teplota a vlhkosť vzduchu určujú pohodlie v miestnosti.

Prispieva k tomu aj teplotný rozdiel medzi vzduchom v miestnosti a okolitých plôch a 
s tým spojené asymetrie žiarenia a pohyby vzduchu (krúženie vzduchu v miestnosti).

Príklad: Pri teplote povrchu steny 18° C a teplote vzduchu v miestnosti 20°C sa 
človek cíti pohodlnejšie ako pri povrchu steny s teplotou 15° C a teplotou vzduchu 
v miestnosti 24° C. To znamená, že teplotný rozdiel medzi vzduchom v miestnosti a 
okolitými plochami by nemal byť väčší ako 2° C.

V miestnostiach s relatívne veľkými teplotnými rozdielmi medzi stenami a vzduchom 
v miestnosti sa teplý vzduch ochladzuje na stenách, klesá k zemí a vytvára kotlinu 
studeného vzduchu. Tento pretrvávajúci pohyb vzduchu vytvára dojem, že „ ťahá“ 
(krúženie vzduchu v miestnosti).

Preto treba klásť dôraz na dobrú tepelnú izoláciu okolitých plôch!
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VETRAŤ - ALE SPRÁVNE!

Minimálna potreba kyslíka pre človeka je cca 1,8m3/h. Pre odvádzanie škodlivých a 
pachových látok činí hygienicky nutná potreba čerstvého vzduchu 10 až 25 m3/h na 
osobu.
Prívod vzduchu potrebný pre odvádzanie vlhkosti je závislý od množstva vzniknutej 
vlhkosti, vnútornej klímy a veľkosti miestnosti.

V obytných a pracovných priestoroch produkujú užívatelia vodnú paru. Táto vodná 
para pochádza z dýchaného vzduchu prítomných osôb, z vyparovania vody zo zalie-
vaných kvetov, pri kúpaní, sprchovaní, varení a podobne. 

Koľko vodnej pary sa môže vytvoriť, ukazuje nasledovný rozpis.
V 3-člennej domácnosti sa teda vyprodukuje za mesiac cca. 180 litrov, čo  
zodpovedá viac ako jednej vani plnej vody.

Pri nedostatočnom odvádzaní vlhkosti vetraním stúpa vlhkosť vzduchu v miestnosti, 
čo môže mať za následok tvorbu kondenzu a plesne.

Vzduch na dýchanie: 
denne 1-2 litre vody

Varenie: denne až 2 litre vody v 
3-člennej domácnosti.

Vlhkosť ďalej stúpa, 
ak sa v byte suší 
prádlo.

Kúpanie, umývanie, 
pranie, zalievanie 
kvetov: denne až 3 
litre vody v 3-člennej 
domácnosti.

Internorm - okná vykazujú veľmi dobrú tepelnú izoláciu a vysokú tesnosť. To zabra-
ňuje nepríjemnému prievanu, šetrí energiu na vykurovanie a neprepúšťa rušivý hluk. 
Toto je podmienené vedomým vetraním.

Správne vetranie má rozhodujúci význam. Slúži na trvalý prísun kyslíka pre dýchaný 
vzduch a odvádzanie nečistôt, ktoré sa nazbierajú vo vzduchu miestnosti pri nedos-
tatočnom vetraní. Okrem toho správnym vetraním zabránite tvorbe kondenzu a tým 
aj nebezpečenstvu vzniku plesne.

Doporučuje sa vykonať viackrát za deň 5-mnútové prúdové vetranie.

Toto je najúčinnejšie, ak sa dosiahne priečne vetranie miestnosti cez otvorené okná 
ležiace oproti sebe.
Toto prúdové vetranie vykonané viackrát denne, prinesie želanú výmenu vzduchu a 
tým aj odvedenie vlhkosti, neobmedzí však pohodlie. Teplota vzduchu v miestnosti 
síce na pár minút poklesne, avšak „zadržiavač tepla“ stena, podlaha a strop sa za 
tento čas ochladia len minimálne. Čerstvý vzduch sa opäť rýchlo zohreje, strata 
energie je minimálna.

Aké spôsoby vetrania existujú?

Samočinné vetranie:
„Vetranie“ pri zatvorených oknách a dverách cez netesnosti v 
obvodovom plášti budovy.

Trvalé vetranie:
Trvalo ľahko otvorené okno cez štrbinové vetranie alebo po-
mocou sklopného kovania.

Prúdové vetranie:
Vetranie cez otvorené oproti ležiace okná.
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NA ČO TREBA DBAŤ:

Výmena vzduchu cez škáry zatvorených okien je pre dostatočné odvádzanie vlhkos-
ti a hygienickú potrebu prísunu vzduchu nedostačujúca.

Podľa využitia a množstva produkovanej vlhkosti je zmysluplné zabezpečiť potrebnú 
výmenu vzduchu trvalým vetraním alebo prúdovým vetraním.

Je nevyhnutné zabrániť transportu vlhkosti vo vnútri bytu do chladnejších miestnos-
tí. Ak toto nie je možné, mal by sa pri vetraní brať nato ohľad. 

V miestnostiach s otvoreným ohniskom ( prietokový ohrievač, otvorený kozub, olejo-
vé kachle, plynový sporák atď.) musí byť zabezpečený trvalý prísun vzduchu.

Stavebná vlhkosť vedie k nadmernému zaťaženiu okenných profilov. Aby ste zabrá-
nili škodám na povrchu alebo napučaniu drevených profilov, dbajte na dostatočné 
vetranie!

Pri extrémnom zaťažení, ktoré vzniká napr. v klimatizačných komorách, krytých kú-
paliskách alebo v miestnostiach s chemickým zaťažením, sú potrebné vykurovacie a 
vetracie systémy.

Internorm poskytuje konečnému zákazníkovi (spotrebiteľovi ) nasledovné záručné 
výkony a nároky zo záruky:
 
10-ročná záruka na odolnosť voči poveternostným vplyvom proti neprirodzeným 
zmenám farby a tvorbe prasklín na povrchoch bielych plastových okien a dverí, 
okrem trhlín v spojoch a zvaroch. Pri skúške na stálosť nesmie byť zmena farby 
podľa skúšobného postupu príslušnej  EN 513 väčšia, ako to zodpovedá stupňu 
3 šedej stupnice podľa EN 20105-A02. Záruka sa nevzťahuje na zmenu vzhľadu 
povrchu z dôvodu znečistenia a/alebo nedostatočnej starostlivosti .
 
10-ročná záruka na odolnosť voči poveternostným vplyvom proti neprirodzeným 
zmenám farby a tvorbe prasklín na povrchoch bielych plastových okien a dverí, 
okrem trhlín v spojoch a zvaroch. Pri skúške na stálosť nesmie byť zmena farby 
podľa skúšobného postupu príslušnej EN 513 väčšia, ako to zodpovedá stupňu 4 
šedej stupnice podľa EN 20105-A02. Záruka sa nevzťahuje na zmenu vzhľadu po-
vrchu z dôvodu znečistenia a/alebo nedostatočnej starostlivosti.
 
10 -ročná záruka na stálosť voči neprirodzeným zmenám farby a na tvorbu trhlín na 
povrchu eloxovaných alebo práškovaných okenných a dverových profilov z hliníka. 
 
Najnižšia miera pri zostatkovom lesku je stupeň lesku určený podľa EN ISO 2813, 
ktorý je minimálne 30% pôvodnej hodnoty. 
 
Vyňaté zo záruky na povrch sú korózie hliníkových povrchov a kovaní v dôsledku 
ekologických vplyvov ako napr. montáž okien a dverí v blízkosti mora ( slaná atmo-
sféra), na uliciach so soľným posypom, ťažkým priemyslom znečistená atmosféra.   
Záruka sa nevzťahuje na zmenu vzhľadu povrchu z dôvodu znečistenia a/alebo ne-
dostatočnej starostlivost. Záruky platia výhradne na povrchy, ktoré sú obsiahnuté vo 
farebnom vzorkovníku Internorm pre hliník, vo farebnom vzorkovníku Internorm pre 
RAL alebo vo farebnom vzorkovníku Internorm pre hirest farby. 
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110 -ročná záruka proti zaroseniu medzi tabuľami izolačných skiel. Pre všeobecné 
vizuálne skúšky izolačného skla zo zrkadlového skla platí EN 1279-1. 
Vyňaté je obojstranné rosenie pri jednoduchých sklách, resp. pri izolačných sklách 
na strane interiéru a/alebo strane exteriéru. Tieto rosenia sú fyzikálne a môžu sa 
vyskytnúť za určitých klimatických podmienok.
 
10 -ročná záruka na lepenie nalepených priečok.
 
10 -ročná záruka na funkciu spojenia materiálu drevo, termopena a hliníkové profily 
pri všetkých Internorm drevo-hliníkových systémoch okien za predpokladu dodrža-
nia Internorm smerníc pre montáž a údržbu.
 
10 -ročná záruka na vlepenia a utesňovanie izolačného skla s profilmi okien u všet-
kých Internorm drevo-hliníkových systémoch okien pri dodržaní Internorm smerníc 
pre montáž a údržbu.
 
5 -ročná záruka proti korózii kľučiek vchodových dverí s povrchovou úpravou PVD, 
pokiaľ nie sú mechanicky poškodené.
 
5 -ročná záruka na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a/alebo nedostatoč-
nej starostlivost a proti tvorbe trhlín na povrchu výplní vchodových dverí. Záruka sa 
nevzťahuje na zmenu vzhľadu povrchu z dôvodu znečistenia.

3 -ročná záruka na stálosť voči neprirodzeným zmenám a proti tvorbe trhlín na 
povrchu profilov roliet z plastu. Pri skúškach na stálosť nesmie byť zmena farby 
podľa skúšobného postupu podľa DIN EN 513 väčšia, ako to zodpovedá stupňu 3 
šedej stupnice podľa DIN EN 20105-A02. Záruka sa nevzťahuje na zmenu vzhľadu 
povrchu  z dôvodu znečistenia a/alebo nedostatočnej starostlivosti. 
 
3 -ročná záruka na stálosť voči neprirodzeným zmenám farby a proti tvorbe trhlín na 
povrchu eloxovaných a práškových profilov roliet, žalúzií a okeníc z hliníka. Najniž-
šia miera pri zostatkovom lesku je stupeň lesku určený podľa DIN EN ISO 2813, 
ktorý je minimálne 30 % pôvodnej hodnoty. Vyňaté zo záruky na povrch sú korózie 
v dôsledku ekologických vplyvov ako napr. montáž okien a dverí v blízkosti mora 
(slaná atmosféra), na uliciach so soľným posypom, ťažkým priemyslom znečistená 
atmosféra. 
Záruka sa nevzťahuje na zmenu vzhľadu povrchu z dôvodu znečistenia a/alebo 
nedostatočnej starostlivosti.
  
3-ročná záruka na funkčnosť kovania okien a dverí pri dodržaní Internorm smerníc 
pre montáž a údržbu.
 
30 -ročná zábezpeka od roku výroby 1999 
Firma Internorm navyše zabezpečuje, že jej odborníci dokážu výrobky Internorm 
opakovane udržovať tak, aby existovala, resp. bola zachovaná ich plná funkčnosť po 
dobu 30 rokov. Toto však za predpokladu, že konštrukcia (=rám a krídlo) nevykazuje 
žiadne poškodenia. 30-ročná lehota začína plynúť dňom výroby. Vyňaté sú elektro-
nické komponenty. 
Výkony, materiály, servisné hodiny atď. nevyhnutné, resp. potrebné pre zachovanie 
funkčnosti budú fakturované podľa aktuálnych nákladových sadzieb.
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7.1. VŠEOBECNÉ POKYNY

Akékoľvek nedostatky je nutné bezodkladne po obdržaní tovaru hlásiť Vášmu Inter-
norm partnerovi.
Všetok dodaný tovar sa musí pri doručení dôkladne skontrolovať. Pri akýchkoľvek 
nedostatkoch je ďalšie spracovanie prípustné až po predchádzajúcom písomnom 
oznámení partnerovi Internorm a po jeho výslovnom súhlase na ďalšie zabudovanie.

Záruka zaniká, ak škody na povrchu boli spôsobené úmyselne alebo z nedbalosti 
alebo zanedbávaním potrebnej starostlivosti. Toto platí najmä pre silné, resp. ťažko 
odstrániteľné znečistenia. Záruka ďalej zaniká, ak boli škody, resp. poškodenia 
funkcie zapríčinené neodbornou montážou alebo inými časťami stavby (napr. krov, 
klesnutie stavby.) 

Nároky zo záruky si konečný zákazník - pri inom vylúčení - musí uplatniť bezodklad-
ne, najneskôr však v priebehu lehoty uvedenej v záručnom certifikáte. Uplatnenie 
nároku sa primárne uskutoční u toho obchodného partnera Internorm, ktorý tovar 
dodal zákazníkovi. Ak to nie je možné, treba nárok zo záruky doručiť na obchodnú 
pobočku Internorm v danej krajine. Nároky zo záruky sa uplatňujú písomne.

Záruka na funkčnú spôsobilosť produktu je nutne podložená predpokladom, že 
boli v plnom zmysle dodržané Internorm - smernice pre montáž a údržbu a najmä 
osadenie a montáž boli vykonané absolútne odborne a profesionálne.

Lehoty uvedené v záručnom certifikáte pri kúpnych zmluvách / zmluvách o dielo 
začínajú plynúť zásadne v deň, kedy Internorm dodal tovar. 

Rozhodnutie o riešení záruky je výlučne v kompetencii spoločnosti Internorm kom-
pletná alebo čiastočná výmena výrobku alebo vykonanie opravy alebo vylepšenia. 
O výmene produktu sa vychádza z následných škôd a nákladov, ako najmä náklady 
na montáž a demontáž (náklady na materiál a prácu), ako aj ďalšie vedľajšie náklady, 
ktoré nie sú predmetom záruky. Náhrade nepodlieha napríklad ani žiadna náhrada 
ušlého zárobku, ušlého zisku, nepoužiteľnosť miestností počas výkonu záručných 
prác atď. počas zákazníkom reklamovanej výmene skla v záruke.

Záruky sú poskytované zdarma.

Počas doby trvania záruky sa pôvodná záručná doba nepredlžuje.

Na výpredajové elementy, ktoré sú na faktúre Internormu takto označené, sa 
nevzťahuje žiadna záruka.

7.2. POKYNY K MONTÁŽI 
Všetky varianty kovania sú vybavené pre „jemné nastavenie“ . Toto jemné nastave-
nie musí vykonať montážna firma ako súčasť montážnych prác. V každom prípade 
sa musia dodržiavať Internorm - smernice pre montáž a nastavenie, špeciálne pri 
vlastnej montáži.

Neskoršie vykonané nastavovacie práce, údržba alebo zmeny výrobku sa budú 
musieť vyúčtovať.

Za závady montáže a všetky z nich vyplývajúce chybné funkcie zodpovedá príslušná 
montážna firma. Tieto závady nie sú súčasťou záruky Internormu.
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7.3 TECHNICKÉ HRANICE ZÁRUKY

Záruka platí, ak nebudú prekročené bežné zaťaženia v rámci príslušných noriem 
a štandardov. Pri nezvyčajnom nasadení produktu alebo používaní záruka úplne 
zanikne.

Hore uvedené záruky sa vzťahujú výlučne na daný jednotlivý výrobok. Ak budú 
dva alebo viaceré jednotlivé elementy spojené do prechodných, resp. priebežných 
okenných / dverových plôch, je nutné vyžiadať si mimoriadny súhlas z Internormu. 
Napriek tomu zanikajú všetky nároky zo záruky, ak spojenie jednotlivých elementov 
nebolo vykonané náležite profesionálne, resp. nezodpovedá technickému štandar-
du.

Poškodenie povrchu, spôsobené agresívnymi, resp. drhnúcimi čistiacimi prostried-
kami sú vyňaté zo záruky. Internorm odporúča pravidelné čistenie s Internorm 
ošetrovacím produktmi.

Zmeny povrchu, spôsobené chemickými reakciami napr. časticami zinku, vymieľa-
ním fasády ( eternit a iné) a eternitovými parapetmi na bielych plastových profiloch, 
povrchoch skiel a na práškovaných, resp. eloxovaných povrchoch nie sú predme-
tom záruky.

Na zmeny vzhľadu povrchu v dôsledku znečistenia sa nevzťahuje žiadna záruka.

Rozdielne zmeny farby, ktoré sú podmienené polohou osadenia - rozdiely medzi 
elementmi vystavenými vplyvu počasia ( napr. južná strana) a elementmi v chránenej 
zóne ( napr. severná strana), nie sú súčasťou záruky.

Pri drevených elementoch treba výslovne upozorniť na to, že ostré čistiace pro-
striedky ( s obsahom čpavku, alkoholu, ako aj leptavé a drhnúce čistiace prostried-
ky) škodia drevenému povrchu. Drevené elementy sa musia pravidelne kontrolovať 
na poškodenie ( škody spôsobené ľadovcom, prírodné trhlinky v dreve, škrabance 
atď.) a poprípade v krátkej lehote opraviť podľa Internorm - pokynov na údržbu.

Záruka na povrch neplatí pre montážny materiál.

Ukladaním prachu, peľu, nečistôt atď. na tesnení, profiloch a povrchu skla dochádza 
v spojení s vlhkom k tvorbe mikroorganizmov a tým k tvorbe plesní. Je to prirodzený 
proces a nepoukazuje na nedostatočnú kvalitu. Tvorba plesne je preto vylúčená zo 
záruky a zábezpeky. 

Zarosenie povrchu skla:
Za určitých predpokladov sa môže na izolačných sklách na vonkajších sklenených 
povrchoch z interiéru alebo exteriéru vyskytnúť rosenie (nábeh). 
Pri izolačných sklách s mimoriadne vysokou tepelnou izoláciou sa môže aj prechod-
ne tvoriť rosenie na vonkajšej strane povrchu skla, ak je vonkajšia vlhkosť ( relatívna 
vlhkosť vzduchu vonku) príliš vysoká a teplota vzduchu vyššia ako teplota sklenenej 
tabule. Pri príliš extrémnych teplotných rozdieloch sa nedá vylúčiť ani námraza. Ná-
pravu dosiahnete zatienením okien a dverí ( napr. roletami, strieškami a pod. ).

Rosenie skiel je pri zdvojených oknách vyňaté zo záruky, nakoľko z fyzikálnych 
dôvodov môže dôjsť za určitých klimatických podmienok k tvorbe kondenzu, resp. k 
roseniu v medzipriestore skla ( v ktorom sa nachádza protislnečná ochrana).

Nasiakavosť skleného povrchu na vonkajšej strane izolačného skla môže byť roz-
dielna, dôvody sú napr. otlačky koliesok, otlačky prstov, etikety, papierové hmoty, 
vákuové odsávanie, zvyšky tesnenia, leštidlá, kĺzne prostriedky alebo ekologické 
vplyvy. Pri vlhkom povrchu skla, t.z. pri rosení, daždi alebo umývaní vodou je možno 
vidieť rozdielnu nasiakavosť. Takéto odrazy nepredstavujú žiadnu závadu.
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Prasknutie skla v dôsledku termického zaťaženia :
Ak sa sklenené tabule, najmä izolačné sklá bez zjavného dôvodu rozbijú, môže byť 
toho príčinou veľmi silné tepelné zaťaženie. V porovnaní s inými materiálmi je sklo 
veľmi zlým vodičom tepla. Tabuľa skla sa môže lokálne zahriať v dôsledku slnečného 
žiarenia, čiastočným zatienením tabule skla, nalepenou fóliou atď. bez toho, aby sa 
teplo rozptýlilo alebo rovnomerne rozviedlo.
Prehriate miesta v skle sa preto rozširujú, zatiaľ čo štruktúra chladnejších oblastí zo-
stáva bez zmeny. Tieto rôzne rozšírenia vedú k miestnym ťahovým napätiam, ktoré 
môžu viesť k prasknutiu/rozbitiu skla. Možné príčiny rozdielneho prehriatia jednotli-
vých zón sklenenej tabule môžu byť:
- Čiastočné zatienenie povrchu pomocou tieniacej techniky (Plisé, rolety, 
 Duette, ... .)
- Čiastočné zatienenie povrchu pomocou nábytku (pohovky, vnútorné   
 žalúzie) resp. príliš blízko k oknu, zvlášť tmavý nábytok
- Čiastočné zatienenie povrchu pomocou príliš hlbokého ostenia, previsu   
 striech alebo stromy, kríky
- Lokálne prehriatie pomocou napr. prisadených radiátorov/vykurovacích   
 telies
Termické praskliny skiel sa bežne rozoznajú na základe počiatočnej praskliny začí-
najúcej od okraja skla v 90°uhle a následne sa priebeh praskliny môže rozvetvovať. 
Termické prasknutie skla nemôže byť výrobcom ovplyvnené a nie je dôvodom na 
reklamáciu. Pre prípadné ďalšie posúdenie sú potrebné podrobnejšie vyšetrenia , 
montáž, osadenie, situácia v obytnej miestnosti, atď.


