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GZL
ČESKY: Návod k použití

Použití ventilace
Pro požitek z čerstvého vzduchu, i když je okno zavřeno, stiskněte 
ovládací tlačítko, aby se štěrbina otevřela. Okno zůstane uzavřeno, ale 
vzduch může proudit do místnosti přes vestavěný vzduchový filtr, který 
zadržuje prach, hmyz a poletující sníh.

Otevírání a zavírání okna
A  Okno s ovládacím madlem: Zátáhněte za ovládací madlo a otevřete 
okno. Třecí pružiny v závěsech umožňují polohovat křídlo v různých 
pozicích. Okno se zavře pevným zatlačením na ovládací madlo směrem 
nahoru. Zajistěte křídlo otočením ovládacího madla nahoru.

B  Okno s ovládací klikou: Otevřete okno otočením kliky do vertikální 
pozice. Třecí pružiny v závěsech umožňují polohovat křídlo v různých 
pozicích.

Větrací poloha
Vestavěná zástrčka Vám umožňuje fixovat okno v otevřené poloze. 
Zástrčka je umístěna ve vrchní levé části okna a zasunuje se do zdířky 
ve vrchní části bočního rámu ( A , B ).

Klika umožňuje zajistit křídlo ve větrací poloze ( B ).

Čištění skla
Pro umytí vnějšího skla otočte křidlem o 180°. Křídlo musí být zajištěno 
zasunutím zástrčky do zdířky ve spodní části bočního křídla. Tento 
bezpečnostní prvek vám umožní mít obě ruce volné.
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Snížení rizika kondenzace
Zejména v místnostech s vysokou hladinou vlhkosti se může na vnitřním 
skle okna tvořit kondenzace. Toto riziko může být sníženo umístěním 
radiátoru přímo pod okno a častým větráním místnosti.

Čištění vzduchového filtru
Vzduchový filtr může být vyjmut a vyprán za použití běžných domácích 
čistících prostředků. Přetočte a zajistěte okno v čistící poloze, poté vy-
jměte filtr ze žlábku. (Nové filtry jsou k dispozici od společnosti VELUX).

Údržba
Dřevěné části jsou z výroby ošetřeny a opatřeny tenkou vrstvou laku, 
takže mohou být čištěny běžnými domácími čisticími prostředky. Dřevě-
né viditelné části musí být ošetřovány každý druhý rok nebo vždy, kdy je 
to potřebné. Hlavně na oknech, které jsou vystaveny vysokým teplotám, 
silnému slunečnímu záření a/nebo vysoké vlhkosti (např. kuchyně, kou-
pelny) mohou být ošetřovány dokonce častěji. 

Údržba povrchu: Odstraňte nátěr (lak). Ujistěte se, že povrch je čistý 
a suchý. Aplikujte základní nátěr (lak) na určené dřevěné části. Po 
vyschnutí aplikujte vrstvu vodou ředitelného akrylátového laku/barvy 
(dodržujte pokyny výrobce). Stejný postup ošetření zvolte při lokálním 
poškození laku dřevěných částí.

Čištění lemování
Listí a další nečistoty by měly být jednou za rok odstraněny z lemování 
okolo okna tak, aby mohla dešťová voda volně odtékat.

Sníh a led
Odstraňte sníh a led, aby mohla roztátá voda odtékat z povrchu a okolí 
okna.
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