Правила та
настанови
по догляду та експлуатації виробів
тм «Viknar’off»

www.viknaroff.ua

1. Загальні положення
1. Ви придбали металопластикові конструкції
Торгової Марки «Viknar’off» (надалі – вироби)
- Ми вдячні за Ваш вибір та довіру. Дані вироби
виготовлені із високоякісних, екологічно
чистих полімерних матеріалів, полірованого
скла, а також деталей і комплектуючих із
міцної сталі з гальванічним захисним покриттям.
2. Досконалість конструкції, високий рівень
технології виробництва виробів дозволяє знизити рівень шуму на 28-40 dB, підвищити економію енергії на опалення, уникнути потрапляння пилу, вологи, забрудненого повітря у
приміщення.
3. В експлуатації наші вироби довговічні,
надійні та невибагливі в обслуговуванні, що не
завдають надмірних та обтяжливих турбот під
час догляду та експлуатації. Разом з тим,
необхідним є дотримання нескладних правил
та настанов, які дозволять зберегти властивості виробів, ефективну роботу, привабливий зовнішній вигляд упродовж тривалого
терміну.
2. Керування механізмом зачинення виробів

2.1. Для відкривання і закривання стулок
виробів
необхідно
користуватися
наступними правилами:
2.1.1. При зміні положення ручки стулку
СЛІД ЗАВЖДИ притискати до рами.
2.1.2. Ручка зверху на 180º – відкриття для
провітрювання (відкид);
2.1.2. Ручка на 135º - мікропровітрювання
(мікровентиляція, ступінчатий нахил);
2.1.3. Ручка горизонтально на 90º відкривання вікна;
2.1.4. Ручка вниз на 0º - вікно зачинене.

3. Догляд за виробами
3.1. Захисна плівка із зовнішньої сторони
виробів повинна бути видалена не пізніше 2
(двох) місяців після їх монтування у проріз
стіни будівлі. Така необхідність зумовлена
тим, що клеюча речовина захисної плівки,
внаслідок дії погодніх умов і сонячного
випромінювання, зумовлює «прикипання»
захисної плівки до виробу.
3.2. У разі проведення будівельно-ремонтних
робіт в приміщення вироби та фурнітура
мають бути захищені з метою запобігання їх
пошкодження та забруднення.
3.3. Для підтримання належного функціонування, один-два рази на рік необхідно проводити обслуговування механізмів виробів,
чищення поверхонь пластику і ущільнення,
склопакетів:
3.3.1. При чищенні поверхонь склопакетів
необхідно застосовувати засоби, призначені
для миття скла.
Застереження! Для очищення виробів не слід
використовувати їдкі та з вмістом розчинника
засоби для полірування, а також ацетон чи
розчинники на основі, абразивні матеріали чи
жорсткі предмети.
Змащування всіх рухомих частин механізмів
(фурнітури) виробів рекомендується проводити спеціальним безкислотним маслом.
3.3.2. Необхідним є запобігання забрудненню
чи фарбуванню механізмів виробів.
3.3.3. З метою належного збереження еластичності ущільнювачів виробів рекомендується один-два рази на рік здійснювати
протирання ущільнювачів спеціальними засобами від бруду та пилу. При цьому, для
відповідних робіт із ущільнювачами виробів
доцільно використовувати вологопоглинаючу
тканину.
Застереження! Не допускається застосування
до гумових ущільнювачів виробів концентрованих миючих засобів чи масляних речовин.
3.3.4. Якщо вироби устатковані протимоскітною сіткою, про неї теж необхідно подбати. З
метою збереження та запобігання проти промерзання москітної сітки у зимовий період її
необхідно зняти.
Перед зберіганням протимоскітної сітки
необхідно промити її у теплому мильному
розчині та забезпечити її повне висихання.
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4. Провітрювання
4.1. Вироби ТМ «Viknar’off» герметичні, зачиняються дуже щільно, зберігають багато тепла.
Однак ця перевага може перетворитись у
недолік у разі порушення режиму провітрювання приміщень – нестача свіжого повітря,
утворення конденсату на склопакетах, плісняви чи грибка.
4.2. Існують системи керованого, тривалого
повітрообміну із зовнішнім середовищем,
механізми зачинення із щілинним провітрюванням (мікропровітрюванням) і інші.
4.3. Інтенсивність і тривалість керованого
повітрообміну залежить від температури всередині і зовні приміщення. Керує процесом на
свій розсуд.
4.4. Для виробів без систем керованого
повітрообміну провітрювання здійснюється
шляхом відкривання або відкидання стулок.
4.5. Взимку стулки відкривають ненадовго, що
дозволяє скоротити втрати тепла. Вранці –
напротязі 20 хвилин відкриванням стулок
протилежних вікон (дверей) для створення
протягу. Вдень – 3-5 разів упродовж 5 хвилин.

5.2. Не докладати надмірних зусиль при керуванні ручкою виробу.
5.3. Не навантажувати стулку та не допускати
удару стулки по відкосу та установки клинців
між стулкою і коробкою.
5.4. Пам’ятати про небезпеку випадання,
травмування (защемлення частин тіла між
стулкою і коробкою або під дією вітру).
5.5. Уникати ударів жорсткими предметами по
склу та пластику виробів.
5.6. Не допускати безпосередньої близькості
із виробом будь-яких нагрівальних приладів чи
інших джерел теплової енергії.
5.7. Не допускати попадання іскр на скло і
профіль виробу при проведенні зварювальних
робіт і робіт із використанням кутових шліфувальних машин («болгарка»).
5.8. При проведенні штукатурних робіт не
допускати попадання розчину на механізми і
деталі виробу.

5. Заходи безпеки
5.1. Переконливо пропонуємо уважно прочитати та ознайомитись із Правилами та настановами по догляду та експлуатації вікон та
чітко їх дотримуватись.
Вироби Торгової Марки «Viknar’off» це гарантований затишок та комфорт
у приміщеннях.

STOP

Виконання даних нескладних правил та
настанов по догляду та експлуатації дозволить забезпечити довготривалу та стабільну
роботу виробів.
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