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1.0 Varnostna opozorila  
Pri ravnanju z elementi iz aluminija pazite na sledeče nevarnosti.   

 

 

Nevarnost priprtja  
Pri uporabi oken, terasnih in hišnih vrat pazite, da se ne priprete med 
okensko oz. vratno krilo in okvir. 
 
 
 
 
 
Nevarnost padca 
Odprti elementi so lahko nevarni, saj lahko pademo skozenj. 
Odprtih elementov ne puščajte nenadzorovanih. 
 
 
 
 

 

Nevarnost padca skozi zaprte elemente  
Odprti elementi se lahko zaradi prepiha zaprejo in potegnejo s 
seboj določene predmete. 
 
 
 
 
Nevarnost poškodbe skozi odprte elemente  
Pri delu pod odprtimi elementi obstaja velika nevarnost poškodb. 
Zaprite odprta krila preden pod njimi kaj počnete ali če se v 
prostoru nahajajo otroci. 
 
 
 

Nevarnost poškodbe pri odprtih krilih nagibnih elementov, saj 
se le ti lahko nenamerno zaprejo, ko se sprosti sistem držanja.  
Nihalna in obračalna krila-elementi so lahko nevarni, ko krila  
široko odpiramo oz. zapiramo.  

 
 
 
 
 
Ostali varnostni napotki so označeni s tem 
simbolom.
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2.0 Uporaba: okna in okenska vrata  

Sledeča navodila za uporabo veljajo  
za vse oblike elementov.  

Schüco elementi se odlikujejo  
z enostavno uporabo.  
  

 
 

2.1 Vrtljivo krilo        2.2 Vrtljivo-nagibno krilo 
 

Vrtljivi položaj Nagibni položaj 
 
 
 
 
 
 
 

Vrtljivi položaj 
 
 
 

Zaprti položaj 
 

           Zaprti položaj 

           2.3 Nagibno pred vrtljivim položajem  
 

Vrtljivi položaj 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Nagibni položaj 
 
 
 
 
 

                                                    Zaprti položaj 
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2.4 Vrtljivo-nagibni element na električni pogon 

Načini uporabe: 
_ Tipka  _ Upravljalec 

_ 
Piezo-Summer 
 
LED zelena  LED rumena 
 

Tipka "zračenje" 

        Tipka "vrtenje" 

Tipka "zapiranje" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipka "zračenje" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipka "zapiranje" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 sec.  Tipka "vrtenje" 

 

 

 

 

 

 

LED- 
indikacija 
 
LED zelena  LED rumena 

Upravljanje je možno le, če je  
priključen električni tok. 
Po izpadu el. toka utripa rumena luč. 
Držite istočasno tipki "zračenje" in 
"zapiranje" tako dolgo, da bo gorela 
zelena luč. Vaš element je zdaj spet 
pripravljen za uporabo. 

Odpiranje v nagibnem položaju 
a) Popolno odprtje 

• Na kratko pritisnemo tipko »zračenje«: 
Krilo potuje v nagibni položaj 
(Premikanje lahko ustavimo s pritiskom na 
katero koli drugo tipko). 

b) Delno odprtje 
• Pritisnemo tipko "zračenje" in držimo, 
dokler ni dosežena želena pozicija. 

 

Zapiranje v nagibnem položaju 
• Pritisnemo tipko "zapiranje" in držimo:  
 krilo potuje v zaprt položaj tako dolgo, 
 da zeleni LED neprekinjeno sveti. 

Odpiranje v vrtljivem položaju 
• Pritisnemo tipko "vrtenje": 

Krilo se odklene. 
Ko zeleni LED ugasne, se lahko krilo 
ročno odpre. 
Pozor! 
Če krila v tem trenutku ne odpremo, se 
po par sekundah spet zaklene.  
 
Zapiranje iz vrtljivega položaja 
• Krilo ročno zapremo in držimo:  
  Krilo se avtomatsko zaklene, ko   
  zeleni  LED neprekinjeno sveti.  

LED zeleni (levo) 
- sveti pri zaklenjenem krilu 
- utripa med izvajanji 
LED rumeni (desno)  
- sveti med premori  med 
izvajanjem  
- utripa po vklopu  
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2.5 Vrtljivo nagibni element z ročico  

Ohišje ročice je opremljeno s pozicijsko 
signalizacijo ( ). 

Kazalec 
 
 
 
 
 
 

Nagibni položaj  Vrtljivi položaj 

Zaprti položaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagibni položaj 
 
 
 
 
 
 
 

Vrtljivi položaj 
 
 
 

Zaprti položaj 

 

 

 

 

*Izdelava ročice  
glede na opremo 

 
 
Rdeč kazalec pozicijske 
indikacije ne zavrtimo čez 
položaj »konec«. 

Rdeč kazalec nakazuje, v katerem položaju  
se okovje nahaja. 

 
 
 
 
 
 
 

Odpiranje v nagibnem položaju 
• Vrtljiva ročica (_) se sklopi iz   
   sklopnega ohišja. 
• Vrtljiva ročica se zavrti na levo, tako da  
   dosežemo želeni  nagib krila. Kot  
   odprtine je nastavljiv po stopnjah. Rdeč  
   kazalec kaže na nagibni položaj. 
 
  

Zapiranje iz nagibnega položaja 
• Vrtljivo ročico zasukamo na desno, tako 
da rdeč kazalec kaže na zaprt položaj. 
  
  

 
 

Odpiranje v vrtljivem položaju 
• Vrtljiva ročica (_) se sklopi iz  
 sklopnega ohišja 
• Vrtljiva ročica se zavrti na desno, tako  
   da rdeč kazalec kaže na vrtljiv položaj. 

 
 

• Elementno krilo se odpre. 

Zapiranje iz vrtlivega položaja 

 • Krilo elementa se zapre. 
•  Vrtljiva ročica se zavrti na levo, tako da 
rdeč kazalec kaže na zaprt položaj.  
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2.6 Nagibni element z ročico  

Ohišje ročice je opremljeno s pozicijsko 
signalizacijo ( ).  

  Kazalec 
 
 
 
 
 
 

                                                Nagibni položaj  Blokada vrtlji- 
                                                vega položaja 

Zaprti položaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nagibni položaj 
 
 
 
 
 

                                                                            Vrtljivi položaj je blokiran 
 
 
 

           

           Zaprti položaj 

 

 

 

 

 

*Izdelava ročice  
glede na opremo 

 
Rdeč kazalec nakazuje, v katerem 
položaju se okovje nahaja.  
 

 

Odpiranje v nagibnem položaju 
• Vrtljiva ročica ( ) se sklopi iz sklopnega    
ohišja. 
• Vrtljiva ročica se zavrti na levo, tako da 
dosežemo želeni nagib krila. Kot odprtine je 
nastavljiv po stopnjah. Rdeč kazalec kaže na 
nagibni položaj. 
  

Zapiranje iz nagibnega položaja 
• Vrtljivo ročico zasukamo na desno, dokler 
rdeč kazalec ne kaže na zaprt položaj.  
 
  

            Rdeč kazalec pozicijske indikacije ne      

            zavrtimo čez položaj za konec.  
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2.7 Dvokrilni »STULP« element  

 

a.) Aktivno in pasivno krilo z vrtljivo funkcijo  

Odpiranje aktivnega krila  
2. Odpiranje  

 
 
Pasivno krilo Vrtljiv položaj 

 
 
 
 
 

Zaprti 
položaj  

Odpiranje pasivnega krila  
• Aktivno krilo ( ) odpremo v vrtljivi položaj  

                         Aktivno krilo                                                   • Ročico utora ( ) odpremo.  

1. Odklepanje • Pasivno krilo odpremo(2.). 

Zapiranje ➙  obrnjen vrstni red  

b.) Aktivno krilo z vrtljivo-nagibno funkcijo in pasivno krilo z vrtljivo funkcijo  

 Odpiranje aktivnega krila  

 

 

Nagibni položaj 
 
 

Vrtljivi 
položaj  

 
 
 

                                2. Odpiranje
 
 
 
                                           Pasivno krilo 
 
 
 

                         

 

                          Aktivno krilo 
 
 

1. odpiranje 

 
Zaprti 

                položaj 

 

 

 

 
Odpiranje pasivnega krila  
• Aktivno krilo (_) odpremo v vrtljivi  
  položaj 
• Ročico utora ( ) odpremo (1.).  
• Pasivno krilo odpremo 

                                                                                        Zapiranje ➙  obrnjen vrstni red.  
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2.8 Nihalno krilo-okna 
 
Odprt položaj 

 
 
 
 
 
 
 

b.) Blokiran položaj 
 

a.) Zaprt položaj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevarnost nesreče! 
Vrtljivi ležaj se ne sme mastiti 
ali mazati z oljem. 

 
 

2.9 Obračalno krilo-okno 
Odprt 
položaj 

 
 
 
 
 

                                                    a.) Zaprt položaj 
 

 

                                       b.) Blokiran položaj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevarnost nesreče! 
Vrtljivi ležaj se ne sme mastiti 
ali mazati z oljem. 
 

Vrtljivi ležaj okenskega nihalnega krila je 
opremljen z zavorami, ki držijo krilo v 
odprtem položaju. Vodoraven položaj  
vrtljivega ročaja prevzame dve funkciji.  
a.) Zapiranje nihalnih kril.  
b.) Blokiranje nihalnih kril v reži za 
prezračevanje.  
  

Blokiranje nihalnih kril 

   • Nihalna krila odpremo. 
•  Vrtljivi ročaj zavrtimo vodoravno, dokler 
se tečaj ( )ročaja ne zavrti v zaporni utor ( ) 
podboja okna. 
  
  

Če se okensko krilo premika prelahko, 
mora strokovno usposobljena oseba 
nastaviti zavore okovja okna. 

Navpičen položaj vrtljivega ročaja 
prevzame dve funkciji. 
a.) Zapiranje nihalnih kril. 
b.) Blokiranje nihalnih kril 
 (v utor za prezračevanje). 

Blokiranje nihalnih kril 

 •Nihalna krila odpremo. 
• Vrtljivi ročaj zavrtimo vodoravno, dokler 
se tečaj (_) ročaja ne zavrti v zaporni utor 
(_) okenskega podboja. 

 

 
 

Če se okensko krilo premika prelahko, 
mora strokovno usposobljena oseba 
nastaviti zavore okovja okna. 
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2.10 Nastavljiv omejevalnik za nihajna in vrtljiva krila-okna (opcijsko) 

Nastavljiv omejevalnik omejuje kot odpiranja okenskega 
krila in blokira le tega v odprtem položaju. 
 
Odpiranje okna  
• Okensko krilo odpremo dokler nastavljiv 
omejevalnik ne zaskoči  

 

2. Zapremo 1. Sprostimo   Funkcija odpiranja glej točko 2.8 u. 2.9. 

Zapiranje okna  
• Nastavljiv omejevalnik sprostimo s 
premikom blokadnega gumba ( )(1.).  
• Nihajno krilo zapremo(2.).  

 
 
 
2.11  Nastavljiv omejevalnik snamemo (položaj čiščenja)  

Nevarnost nesreče!  
Okensko krilo podpremo preden snamemo okovje.  
Pazite, da je celotna teža krila podprta.  
S tem, ko krilo podpremo, preprečimo nekontroliran padec okna. 
Na področju nihanja se ne smejo nahajati ljudje in predmeti. 
  

 

 

                 3. Odpremo Da bi lahko okensko krilo odprli do  
končnega položaja (položaj čiščenja),  

se mora nastavljiv omejevalnik sneti.  
 

• Okensko krilo odpremo  
                                                                                        Funkcija odpiranja glej točko 2.8 u. 2.9.  

• Varnostni zatič (_) obrnemo (1.), dokler  
zatič ni vzporedno z utorom na škarjah. 

  
 
   2. Snamemo  

 
• Škarje (_) snamemo (2.).  
• Krilo spet odpremo (3.).  
 

Pritrditev ➙  obrnjen vrstni red.  
 

                                                      1. Zavrtimo 

  



 
Uporaba okna/ okenska vrata I 13  

 

2.12 Nagibna nadsvetloba z zakrito ležečim okovjem ali 
nadsvetlobno okovje OL 90  

Vrste krmiljenja:  

- ročica  

-zaganjalna ročica  
-električni       

                                                                                                       odpiralec  

- električni pogon 
        Zaprt položaj     Odprt položaj 

                                                     

                                                    Odpremo                      Zapremo 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Obrnemo  4. Sklopimo 

 
 

2. Odpremo 

                                    3. Zapremo 

_ 
 
 
 
Odpremo  Zapremo 

 

_ 
 
 
 
Odpremo  Zapremo 

Odpiranje: 

• z ročico (_) 

- nadsvetlobo odpremo tako, da spustimo 
ročico navzdol. 

• z zaganjalno ročico (_) 

- zaganjalno ročico vzamemo iz držala in jo 
zavrtimo (1.).  
- nadsvetlobo odpremo, tako da zasukamo 
ročico na levo (2.). 

• z električnim odpiralcem(_) 
-  na tipko pritiskamo tako dolgo, dokler ne 
dosežemo želenega nagiba nadsvetlobe. 

• na električni pogon (_) 
- na tipko pritiskamo tako dolgo, dokler ne 
dosežemo želenega nagiba nadsvetlobe. 
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                          Nevarnost nesreče!  
Okensko krilo podpremo preden snamemo okovje.  
Pazite, da je celotna teža krila podprta.  
S tem, ko krilo podpremo, preprečimo nekontroliran padec okna. 
Na področju nihanja se ne smejo nahajati ljudje in predmeti. 
 

2.13 Pokrito nadsvetlobno okovje snamemo (čiščenje) 

3. Popolnoma izvlečemo Da bi lahko nagibno krilo nagnili do  
 končnega položaja (položaj za čiščenje),  
                                                                                se mora pokrito nadsvetlobno okovje sneti. 

2. Snamemo  
• nagibno krilo odpremo  
• odprto krilo podpremo in obrnemo varnostni 

Zatič (  ) 

• glavne škarje (_) snamemo (2.).     
• krilo počasi in do konca odpremo(3.). 

 

Pritrditev ➙  obrnjen vrstni red. 

2.14 Nadsvetlobno okovje OL 90 snamemo (čiščenje) 

3. popolnoma izvlečemo Da bi lahko nagibno krilo nagnili do 
 končnega položaja (položaj za čiščenje),  
                                                                                se mora pokrito nadsvetlobno okovje sneti. 

 

• nagibno krilo odpremo.  
• odprto krilo podpremo.  
• zaskočni gumb (_) potisnemo (1.).  

in glavne škarje (_) snamemo (2.).  
1. Potisnemo 

2. Snamemo 
 

 

 

 
2.15 Nagibna nadsvetloba z zatičem 

• krilo počasi in do konca odpremo (3.). 

Pritrditev ➙  obrnjen vrstni red.  

Padec nadsvetlobe na spodnji element je preprečen z utornimi in 
varnostnimi škarjami. 

2. Odpremo Odpiranje 
• oba zatiča sprostimo, tako da povlečemo  

ušesca (_)(1.).  
• nagibno krilo odpremo(2.).  
 

Zapiranje ➙  pritisnemo na nadsvetlobo, tako 

da zatiči zaskočijo. 

                                                    1. Povlečemo  
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2.16 Nagibna nadsvetloba na električni 
pogon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaprt polozaj  Odprt polozaj 

_ 
 
 

Odpremo   Zapremo 

_ 
Piezo-Summer 
 
LED zeleni  LED rumeni 

 
 

Tipka "zračenje" 
 
 

Tipka "zapiranje" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipka 
"zračenje" 
 
 
 

Tipka 
"zapiranje" 

 

LED zeleni 

 

 

 

LED- 
signalizacija 
 
 

LED zeleni LED rumeni 

Vrste krmiljenja: 

_ Tipka 

_ Upravljalec 

Upravljanje: 

• s tipko(_) 

- Tipko pritiskamo tako dolgo, 

da nadsvetloba doseže želeno lego. 

• z upravljalcem (_) 

Upravljanje je možno le, 

ko je priključen električni tok. 

 
Po izpadu toka svetlika "LED rumeno". 
Istočasno tako dolgo pritiskajte tipki 
"zračenje" in "zapiranje", da zasveti "LED 
zelena". Vaš element je tako spet v stanju 
pripravljenosti.  

Odpiranje v nagibnem položaju 
a) Popolno odprtje 

• Na kratko pritisnemo tipko "zračenje": 
Krilo potuje v nagibni položaj 
(Gibanje se lahko zaustavi s pritiskom na 
kakšno drugo tipko) 

b) Delno odprtje 
• Pritisnite tipko"zračenje" in držite, dokler 
se ne doseže želena lega. 

Zapiranje iz nagibnega položaja 

• Pritisnite tipko "zapiranje" in držite:  

 krilo potuje v zaprt položaj tako dolgo, da 

začne svetiti zeleni  LED.  

LED zeleni (levo) 
-  sveti, ko je krilo zaprto 
- utripa med funkcijo izvedbe 
 LED rumeni (desno) 
- sveti med pavzami delovanja  
- utripa po vklopu 
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             2.17 Nagibna nadsvetloba z okenskim ročajem 

Padec nadsvetlobe na spodnji element je preprečen z utornimi in 
varnostnimi škarjami.  

Okenski ročaj zgoraj Okenski ročaj na strani 

 

Zaprti položaj 

Nagibni položaj 
 
 
 
 

Nagibni položaj Zaprti položaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18 Utorne škarje snamemo (čiščenje) 

                        Nevarnost nesreče!  
Okensko krilo podpremo preden snamemo okovje.  
Pazite, da je celotna teža krila podprta.  
S tem, ko krilo podpremo, preprečimo nekontroliran padec okna. 
Na področju nihanja se ne smejo nahajati ljudje in predmeti. 

 

2. Popolnoma izvlečemo Da bi lahko nagibno krilo prevesili do  
 končnega položaja (položaj čiščenja), se   

Morajo stranske utorne škarje sneti. 

 

1. Snamemo Pri odpiranju nagibnega elementa 
pazite na to, da lahko nadležeča   
okovja (okenski ročaji) poškodujejo 
spodnji element. 

• nagibno krilo odpremo  
• odprto krilo tako dolgo pritiskamo, da se 
roka škarij (_) sname iz vodila (_)  (1.)  
• krilo počasi in do konca odpremo(2.).  

Pritrditev ➙  obrnjen vrstni red.  
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2.19  Varnostne škarje snamemo (čiščenje)  

                                  Nevarnost nesreče!  
           Okensko krilo podpremo preden snamemo okovje.  
           Pazite, da je celotna teža krila podprta.  
           S tem, ko krilo podpremo, preprečimo nekontroliran padec okna. 
           Na področju nihanja se ne smejo nahajati ljudje in predmeti. 

 

 

Da bi lahko nagibno krilo prevesili do  
končnega položaja (položaj čiščenja), se 

morajo stranske škarje sneti. Nagibno krilo 

tudi v položaju čiščenja obdržimo pred 

škarjami. Padec krila na spodnji element  

s tem preprečimo. 

                                                                         2. Odpremo               • okensko krilo odpremo. 
     1. Odpahnemo •  odprto krilo držimo in zaskočko 

(_) sprostimo (1.).  
• krilo počasi in do konca odpremo(2.).  
 
Pritrditev ➙  potem ko smo zaprli previsno 
krilo, se varnostne škarje avtomatsko zaprejo.  
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2.20 Pregibno drsni element  

a.) Pregibno drsni element brez vrat  

Nevarnost nesreče!  
Pri odpiranju in zapiranju se ne 
dotikati pregibnega področja krila 
elementa.  

3. Potisnemo  
Odpiranje  
• zaporo (_) z zasukom ročice  (1.) 
odpremo.  
• odpiranje (_) pomičnih elementov s 
pomikom  ročice navzgor (2.).  
• krilo odpremo s  pritiskom na kljuko 
(_)(3.). 

 
1. Odpremo 

 
 
2. Odklenemo 

•krilo odpremo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapiranje 
• Krilo povlečemo za ročaj (_) v okvir 
   elementa (1.). 

1. Povlečemo 
 

3. Zaklenemo 
 
 
 
 
 

2. Zapremo 

 

 

Opisano krmiljenje velja 
samo za zgoraj predstavljen tip 
elementa. 

•  Zaklepanje (_)pregibnih elementov, tako da 
   zasučemo ročaj navzdol (2.). 
• Ključavnico (_) zaklenemo z    
   zasukom ključa (3.).  
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Uporaba pomični elementi
 

b.) Pregibno drsni element z vrati 
 
 
 
 
 

                                                                                                      4. Potisnemo                   

 
 
 
 

 
3.Odklenemo  

 
 
 
 
 
 

1.Odpremo 
 

2. Zaskoči 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Zapremo 

 

2. Zaklenemo 

Nevarnost nesreče! 
Pri odpiranju in zapiranju 
se ne dotikati pregibnega 
področja krila elementa. 

Odpiranje 
• vrtljiva vrata odpremo za 180° (1.),   
 tako da zaskočijo v lovilo (_) naslednjega     
    krila(2.). 
• zapah(_)pregibnih elementov odklenemo,  
  tako da ročaj zasučemo navzgor.(3.). 
• ročaj s pritiskom odpremo (4.) 
• pregibne elemente s potiskom odpremo (5.). 

Zapiranje 
• pomično krilo potegnemo za ročaj(_)  
(1.). 
• pregibne elemente zapremo(2.). 
• vrtljiva vrata zapremo. 

Opisano krmiljenje velja  
samo za opisan tip 
elementa.  
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2.21 Drsni elementi 

a.) Krmiljenje z ročajem  
 
 
1. Potisnemo 
 
 
 

2. S potiskom  

odpremo  
 

 

 

 

 

                      b.) Krmiljenje z zapiralom 
 
 

1. Potisnemo  
navzgor 

 
2. Odpremo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zapremo  2. Potisnemo navzdol 

c.) Krmiljenje z zaklepajočo se kljuko 

  Potisni položaj 
 

3. Zapah 
odpet 

 
 
 

1. Zapah 2. Potisni  
sklopljen položaj 
 

 
 
 
 
 
 
Zaprt položaj 

 

 

Nevarnost nesreče! 

Odpiranje 
• Drsno krilo odklenemo s pritiskom na 
notranji del ročaja. (_)(1.). 
• Drsno krilo s potiskom odpremo(2.). 

Zapiranje 
• Drsno krilo popolnoma zapremo.  
• Pazimo, da zapah ročaja zaskoči. 

 

Odpiranje 
• Drsno krilo odklenemo, tako da dvignemo  
 zapiralo (_) (1.).  
 Barvna površina spodaj = ZELENO. 
• Drsno krilo odpremo s pomočjo  
   ročaja(2.). 

 Zapiranje 
• Drsno krilo s pomočjo ročaja popolnoma 
zapremo(1.). 
• Drsno krilo zaklenemo, s tem da zapiralo   
( ) potisnemo navzdol.(2.).  
 Barvna površina zgoraj = RDEČA. 

 

Odpiranje 
• Prosto vrtljivo kljuko (_) obrnemo  
  navzdol. 
• S tem ko obrnemo ključ na levo se 
zapah sklopi. (1.). 
• Kljuko postavimo v drsni položaj (2.)  
 in krilo odpremo. 
 
Zapiranje 
• Drsno krilo s pomočjo kljuke popolnoma 
zapremo (_) 
• Kljuko postavimo v zaprt položaj,  
  s tem ko obrnemo ključ na desno pa je 
zapah odpet. (3.). 

 

Neodvisno krmiljenje od znotraj in od zunaj 
 (ni  "ključavnice skozi").  

Pri zapiranju se ne dotikajte vodila drsnega krila.  
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Uporaba drsnin ele
 

d.) Krmiljenje s kljuko 

Drsni 
položaj 

 

1. Zasučemo 
                navzdol 
 
 
 
 
 
 
 

Zaprt položaj 

 

 

e.) Krmiljenje z garnituro kljuke 

 možnost odklepanja 
Drsni 
položaj 

 
 

2. Zasučemo 
navzdol 
 

 
 
 
 
 

1. Odklenemo 

Zaprt položaj 
 

 

 

 

Dodatno zaklepanje v središčni točki 
drsnega elementa 

 
 
 
 
Zaklenemo 

 
 
 
Odklenemo 

 

 

 

 

 

Nevarnost nesreče! 

Odpiranje 
• Kljuko (_) zasučemo za 90o navzdol 
 (1.). 
• Drsno krilo s potiskom odpremo. 

Zapiranje 
• Drsno krilo s kljuko popolnoma zapremo. 
• Kljuko (_) zasučemo navzgor. 

Odpiranje 
• Drsno krilo s ključem odklenemo (1.). 
• Kljuko (_) zasučemo za 90o navzdol 
 (1.). 
• Drsno krilo s potiskom odpremo. 

Zapiranje 
• Drsno krilo z ročajem popolnoma zapremo. 
• Kljuko (_) zasučemo navzgor. 
• Krilo s ključem zaklenemo. 

Odpiranje 
• Vrtljiv zatič v središčnem zaklepanju(_)  
 zasučemo na levo (odklenemo).  
• Element uporabimo kot je zgoraj 
navedeno.  
Zapiranje 
• Element uporabimo kot je zgoraj 
navedeno. 
 • Vrtljiv zatič v središčnem zaklepanju (_) 
zasučemo na desno (zaklenemo). 
   

Pri zapiranju se ne dotikajte vodila drsnega krila.  
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2.22 Dvižno drsni elementi 

a.) Krmiljenje s kljuko 
Drsni položaj- 
 

 

1. Zasučemo 
navzdol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaprt položaj 

 

 

b.) Krmiljenje z garnituro kljuke- 

 zaklepajoče 
Drsni 
položaj 

 
 

2. Zasučemo 
navzdol 
 

 
 
 
 
 

1. Odklenemo 

Zaprt položaj 
 

 

Dodatno zaklepanje v osrednji točki 
 
 
 

zaklepanje 
 
 

odklepanje 

 

 

 

Nevarnost nesreče! 

Odpiranje 
• Drsno krilo preide v drsni položaj, tako   
da kljuko ( )zavrtimo navzdol (1.). 
• Drsno krilo s potiskom odpremo. 

 
 

Zapiranje 
• Drsno krilo s kljuko s potiskom popolnoma 
zapremo. 
• Drsno krilo zapremo, tako da kljuko() 
zavrtimo navzgor. 

 
 

Odpiranje 
• Drsno krilo s ključem odklenemo (1.). 
• Kljuko (_) zasučemo navzdol (2.). 
• Drsno krilo s potiskom odpremo. 

 

Zapiranje 
• Drsno krilo s kljuko s potiskom 
popolnoma zapremo. 
 
• Kljuko(_)zasučemo navzgor 
• Krilo s ključem zaklenemo. 

 
 

Odpiranje 
•Vrtljiv gumb v osrednji točki 
zaklepanja(_) zasučemo na levo 
(odklenemo).  
• Z elementom opravljamo kot je zgoraj 
navedeno.  
 
Zapiranje 
• Z elementom opravljamo kot je zgoraj 
navedeno.  

 • Vrtljiv gumb v osrednji točki zaklepanja 
(_) zasučemo na desno (zaklenemo).  

Pri zapiranju se ne dotikajte vodila drsnega krila.  
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2.23 Paralelno odklopni-drsno nagibni element (PASK)  

a.) Okovje s prisilnim vodenjem (predvsem vrata)  

Nagibni položaj  
• Drsno krilo z obračanjem (90°)   
ročice (_) postavimo v nagibni položaj. 

Zaprti položaj 
 
 
 

Nagibni položaj 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vrata potisnemo 
 

1. Vrata spodaj nastavimo 

 

Drsni položaj 
• Drsno krilo z nadaljnjim pritiskom  
 na ročico odklopimo navzdol(1.). 
• Ročico pustimo da skoči nazaj in   
 odpremo drsno krilo (2.). 

Zapiranje 
• Drsno krilo zapremo, tako da krilo 
avtomatsko preide v spodnji zapah  
(nagibni položaj).  
 • Drsno krilo zapremo, tako da ročico  
 (_) zavrtimo navzgor. 
  

 
b.) Okovje brez prisilnega vodenja (predvsem okna) 

 
Nagibni položaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drsni položaj 
 
 

Zaprt položaj 

Nagibni položaj 
• Pri nagibnem krilu okenski ročaj ( ) 
iz zaprtega položaja zasučemo navzgor za 
90o  in krilo odpremo v nagibni položaj. 

Zapiranje iz nagibnega položaja 
• Krilo zapahnemo in okenski ročaj(_)  
zasučemo navzdol za 90o v zaprt položaj. 

Drsni položaj 
• Krilo postavimo v nagibni položaj.  
• Krilo z nadaljnjim dvigom ročaja  
(_)odklopimo in potisnemo 
 (ročaj zaskoči nazaj).  
 Zapiranje iz pomičnega položaja  
• okno zapremo, krilo potisnemo evt. z  
obema rokama v zaprti položaj 
 in zasučemo okenski ročaj (_)    
    navzdol.  
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2.24 Vrtljivi element, 2.25 Sklopni element, 
odpirajoč se navzven odpirajoč se navzven 

 
 
Vrtljiv položaj Nagibni položaj 

 
 
 
 

b. Blokiran položaj b.Blokiran položaj 
 

a. Zaprt položaj a. Zaprt položaj 
 

 

 

 

 

 

Pri obeh elementih ima navpičen položaj vrtljivega ročaja dve funkciji: 
a.) Zapiranje krila elementa Blokiranje krila elementa 

 • Krilo elementa režo odpre. 
b.) Blokiranje krila elementa • Vrtljiv ročaj za blokiranje zasukati  

v priporno zračenje.                                navpično v zaprti položaj. 
 
 
 
 
 
2.26 Proti vlomna okna in balkonska vrata  

 
Ti elementi so zraven ročaja še dodatno  
opremljeni s ključavnico.  
 
Zaklepanje:  
• Krilo elementa zapremo. 

1. Zaklepanje 
 
 

2.Odklepanje 

Popolno preprečevanje vloma 
je zagotovljeno samo pri 
zaklenjeni ključavnici. 

• Ključavnico (_) zaklenemo tako, da  
   zasučemo ključ na desno(1.). 

 
Odklepanje: 
• Ključavnico (_) odklenemo tako, 
 da zasučemo ključ na levo(2.).  
• Ročaj postavimo v željen položaj 
  (vrtljivi ali vrtljivo nagibni).  
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2.27  Kljuke za zaklepanje oken in balkonskih vrat  
 
Z zaklepajočim se ročajem je mogoče zakleniti 
okna v zaprtem in previsnem položaju. 

3. Zaklenemo 
 

1. Odklenemo 
 

2. Zavrtimo 
 
 
 

3. Zaklenemo 
 
 
 

1. Odklenemo 
2. Zavrtimo 

 

 

 

 

 

2.28 Pripirni zračnik 

a.) Pripirni zračnik -nadležeč 
 
2. Odpremo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zapirno zaplato 
potisnemo na stran 

 

Funkcija: 
• zaklepajoč ročaj odklenemo, tako da 
obrnemo ključ na levo. (1.). 
• ročaj za zaklepanje obrnemo v željen 
položaj (2.). 
• ročaj za zaklepanje zaklenemo, tako da 
obrnemo ključ na desno. (3.). 

 

 

Same kljuke za zaklepanje niso 
zadostne za preprečevaje vloma. 

Nadležeč pripirni zračnik ( ) 
omejuje vrtljivi in previsni položaj 
krila elementa na pripirno odprtje. 

Pripirni zračnik je vedno aktiven!  
Po zaprtju elementa se pripirni zračnik  
avtomatsko spet zaskoči. 

Okno popolnoma odpremo: 
• Zaporno zaplato (_) potisnemo na stran (1.). 
• Element odpremo (2.).  
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b.) Pripirni zračnik prikrit (neviden) 

Prikrito ležeč pripirni zračnik (_) ločuje    
previsni položaj krila elementa na pripirno 
odprtje.  

Zračenje reže 
 
 
 
 
 
 
1. Odpremo 

 
 
 
 
 
 
2. Dvignemo 
 

3. Obrnemo 
 

4. Spustimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.29 Zapora vrtljivega odpiranja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vrtljivo zapiralo         
odklenemo 

 
 

Vrtljiv položaj  Nagibni položaj 

V primeru, da je krilo v previsnem položaju  
popolnoma odprto, se mora pripirni zračnik 
odkleniti. 
 

 
Odklepanje pripirnega zračnika: 
• Element odpremo v vrtljivi položaj(1.). 
• Zaporno zaplato (_) dvignemo (2.), 

zavrtimo navzdol (3.)in spustimo. 
Krilo lahko spustimo v nagibni položaj. 

 

Da bi pripirni zračnik aktivirali, ga moramo ročno 
zakleniti. 

 

Zaklepanje pripirnega zračnika: 
• Element odpremo v vrtljiv položaj(1.). 
• zaporno zaplato (_) dvignemo, zavrtimo  
navzgor in spustimo. 

 

Krilo je v nagibnem položaju spet omejeno 
na pripirno zračenje. 

 

Zapora vrtljivega odpiranja (_) 
zaklene vrtljiv položaj krila elementa. 
Krilo lahko pri zaklenjenem položaju  
zapore vrtljivega odpiranja preide samo v  
nagibni položaj. 

 
 

1. Vrtljivo zapiralo zaklenemo 
 
 
 
 

Vrtljiv položaj  Nagibni položaj 
zaprt možen  
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2.30 Zaklepanje z vijakom 

Zaklepanje okna brez ročaja / zaklepajočega     
se okovja.  Zaklepanje se izvede s 4mm-skim 
šest kotnim ključem. 

 
 

zaklenemo 

odklenemo 

2.31 Valjčni zatič (n.pr. za balkonska vrata)  

Valjčni zatič (_) drži krilo v zaprtem  
položaju brez zaklepanja s pomočjo 
ročaja/okovja.  
Elementi z valjčnim zatičem so lahko zunaj 
opremljeni z ročajem za vlečenje vrat. 
 
Funkcija:  
• krilo se lahko z nežnim pritiskom ali 

potegom odpre oz. zapre. 
 
 

 

 

2.32 Omejevalnik odpiranja 

Omejevalnik odpiranja (_) omejuje  
kot odpiranja vrtljivega krila na 90°.  
zmanjšuje samopremikanje krila elementa pri 
prepihu. Omejevalnik odpiranja ne zahteva 
vzdrževanja in ga ne smemo oljiti.  

 
 

2.33 Varovalo proti zaloputenju  

Varovalo proti zaloputenju (_) omejuje 
samozaloputenje nagibnega elementnega krila.  
S tem je preprečeno samopoškodovanje elementa, 
ki bi lahko nastalo zaradi močnega zaloputenja ali 
odpiranja krila pri prepihu. Varovalo proti 
zaloputenju ne zahteva vzdrževanja.  
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3.0  Uporaba: Vrata 
 
Nevarnost zatika pri zapahih vrat!  
Pri odpiranju vrat in istočasnem odklepanju obstaja nevarnost, da si zataknemo prst med 
okvir in krilo vrat.  
Ne uporabljajte ključa za premikanje vratnega krila!  

 

Vse ključavnice so zaklenjene že po enem zasuku ključa.  
Zapora vrat proti vlomu pa je zagotovljena šele po dveh polnih obratih 
ključa.  

 

3.1 Zaklepanje vrat; zunaj s kljuko vrat 

2. Odpremo Odpiranje od zunaj: 
• Ključ proti vzmetnemu pritisku 
zasučemo k  smeri polnila (1.) in malo 
pridržimo.  

1. Zasučemo  
• Vrata samo za špranjo odpremo(2.) in

3. Zaklenemo(2 x zasučemo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Odpremo 
 
 
 
 

1. Potisnemo 
 
 
 

3. Zaklenemo (2 x zasučemo) 

   ključ takoj spustimo. 
• Vrata popolnoma odpremo. 

 

Zaklepanje od zunaj: 
• Vrata zapremo. 
• Vrata zaklenemo  z dvema polnima 
obratoma ključa proti okvirju (3.). 

 
 

Odpiranje od znotraj: 
• Ročaj vrat potisnemo navzdol (1.)  
• Vrata odpremo (2.). 

 

Zaklepanje od znotraj: 
• Vrata zapremo. 
•Vrata zaklenemo  z dvema polnima obratoma 
ključa proti okvirju (3.). 
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3.2 Zaklepanje vrat; Vrata zunaj s kljuko vrat  

Zunaj Odpiranje od znotraj/zunaj: 
3. Odpremo • Vrata odklenemo z dvema polnima  
                                             zasukoma ključa v smeri polnila (1.).  

• Ročaj vrat potisnemo navzdol (2.).  

2. Potisnemo • Vrata odpremo (3.). 
 
1. Odklenemo  

Zaklenemo (2 x zasučemo) Zaklepanje ➙  obrnjen vrstni red. 
 
 
 
 
 
 

3.3 Zaklepanje vrat; znotraj in zunaj s potisno kljuko  

Odpiranje od zunaj:  
• Vrata odklenemo z dvema polnima  
   zasukoma ključa v smeri polnila (1.). 

1. Odklepanje 
 
 

2. Odpiranje 

Zaklepanje 
(2 x zasučemo) 

 
 
 
 
 
 
 

1. Odklepanje 
 
 

2. Odpiranje Zaklepanje (2 x zasučemo) 

• Vrata odpremo tako, da povlečemo potisno 
kljuko (2.). 

Zaklepanje ➙  obrnjen vrstni red 

Odklepanje od znotraj: 
•  Vrata odklenemo z dvema polnima 
  zasukoma ključa v smeri polnila (1.).  
•  Vrata odpremo tako, da povlečemo 
 potisno kljuko (2.). 
 
 
Zaklepanje ➙  obrnjen vrstni red 
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3.4  Zaklepanje vrat; zapora odpiranja vrat  

Zapora odpiranja vrat omejuje kot odpiranja  
vratnega krila na režo odpiranja. 

1. Zapremo.                                Da bi aktivirali režo odpiranja vrat 
moramo vrata ročno zakleniti.  

Režo odpiranja vrat odklenemo:  
• Vratno krilo zapremo (1.).  
• Zaporo odpiranja vrat zaklenemo z 
zasukom vrtljivega zatiča(_) na desno(2.). 
Vratno krilo se lahko odpre samo do  
zapornega tečaja. 

3. Odklenemo  
 

Zaporo odpiranja vrat odklenemo iz notranje strani: 

2. Zaklenemo 

 

 

 

Upravljanje z držalom vrat  
in vratno ključavnico poteka 
kot je opisano v točki 3.1 / 
3.2 b. 

 
 
 
4. Odpremo 

3. Z enim obratom 
odklenemo 

 
 
 

1. Z dvema obratoma 
odklenemo 

2. Z enim obratom 
zaklenemo 

• zaporo odpiranja vrat odklenemo z zasukom 
vrtljivega zatiča ( ) v levo (3.). Vratno krilo se lahko le 
popolnoma odpre. 

Zaporo odpiranja vrat odklenemo iz zunanje strani: 
Zaporo odpiranja vrat lahko iz zunanje strani 
odklenemo z določenim vrstnim redom.  

 
Zaporedje zapiranja: 
• Vrata odklenemo z dvema polnima 
zasukoma ključa v smeri polnila(1.). 
• Vrata zaklenemo z enim polnim zasukom 
ključa v smeri okvirja. (2.). 
• Vrata odklenemo z enim polnim zasukom 
ključa v smeri polnila(3.). 
• Ključ zasučemo v smeri polnila in 
odpremo vrata (4.).  
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3.5 Zaklepanje vrat; Vrata s funkcijo hitrega odpiranja 
 
2. Odpremo 

 
 
 
 

1. Potisnemo 

Zaklenjena krila vrat se lahko od znotraj 
odprejo brez uporabe ključa. 

Odpiranje vrat: 
• Kljuko vrat potisnemo navzdol (1.)  
• Krilo vrat odpremo (2.).  

 

Vrata so odklenjena, potem ko smo jih odprli.  

Ponovno jih zaklenemo z vratnim ključem.  
 
 
 
 
3.6 Zaklepanje vrat; Vrata z avtomatskim zaklepanjem 

To zaklepanje ima dodatne zatiče( ) 
1. Zapiranje  

 na zgornjem in spodnjem področju  
 
vratnega krila.  
  
 

• Vrata zapremo (1.).  

Zgornji in spodnji zatiči (_) avtomatsko 
zaklenejo vrata, tako da upravljanje z njimi 

iz zunanje strani ni možno.  
 
• Vrata odpremo (4.).  

Iz notranje strani se vrata lahko odprejo s 
kljuko vrat (glej 3.4).  

 
• Vrata popolnoma zaklenemo (2.).  

S tem, ko s ključem zaklenemo 
ključavnico vrat (_), je odpiranje vrat 
tudi iz notranje strani onemogočeno. 

4. Odpremo 
 
 

3. Odklenemo 
 

2. Zaklenemo (2 x zasučemo) 

 

• Vrata popolnoma odklenemo (3.).  
 Popolnoma zaklenjena vrata odpremo    
 iz notranje strani s ključem (2x zasučemo)                  
 in s kljuko vrat (4.).  
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3.7  Zaklepanje vrat; Vrata z motoričnim zaklepanjem  
Vrata z motoričnim zaklepanjem se odpirajo oz. zaklepajo s pomočjo  
 integriranega motorja. Upravljamo jih s kljuko vrat ali daljinskim upravljalcem. 

Dodatne napotke poiščite prosim v dodatnih navodilih za uporabo.  
 

3.8  Zaklepanje vrat; Vrata z elektro-odpiralcem  

Zaprta vrata se odprejo s pomočjo posebej  
nameščenega stikala za odpiranje.  
Odprta vrata so lahko odprta dokler 
pritiskamo na stikalo. 
 
 
 
 
Dnevna nastavitev:  

2. Zaklenemo Za dnevno nastavitev je lahko zatič  
 (_) elektro odpiralca trajno odklenjen. 

Pri odklenjenem zatiču ključavnice se lahko 
vrata kadarkoli odprejo.  

 

1. Odklenemo Odklenemo: 
 • Zatič (_) odklenemo tako, da potisnemo 
                        zaporni vzvod (  ) navzdol.(1.). 

Elektro odpiralec ne odpre vrat,      Zaklenemo: 
če so le te zaklenjene s ključem. • Elektro odpiralec zaklenemo tako, da  
 zaporni vzvod (_) potisnemo navzgor. 

                                                                                         (2.). 
 
 
3.9 Zaklepanje vrat; zaklepni cilinder z zaklepnim vrtljivim zatičem  

Ta zaklepni cilinder upravljamo na zunanji 
strani s ključem, na notranji pa  
z zaklepnim vrtljivim zatičem.  
 
 

Odklenemo  
Zaklepanje:  
• Vrata zapremo. 

1. Zaklenemo (2 x zasučemo) 
• Vrata zaklenemo z dvema polnima zasukoma  
   zaklepnega vrtljivega zatiča v smeri k okvirju (1.).  

Odklepanje ➙ obrnjen vrstni red. 
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3.10 Zaklepanje vrat; 2-krilna vrata  
 
 
Aktivno krilo  

 
 
 
 
 

Pasivno krilo 

 

 

 

Aktivno krilo 
3. Odpremo 

 
 

2. Potisnemo 

1. Odklenemo 
 
 

Zaklenemo (2 x zasučemo) 

 

 

pasivno krilo 
 
 
 
 
1. Odklenemo 

 
 

2. Odpremo 

Odpiranje aktivnega krila: 
• Vrata odklenemo z dvema polnima 
zasukoma ključa v smeri polnila (1.).  
•  Ročaj vrat (_) potisnemo navzdol (2.).  
•  Vrata odpremo (3.). 

Zapiranje ➙  obrnjen vrstni red. 

Odpiranje pasivnega krila: 
• Aktivno krilo odpremo. 
• Ročico v utoru vrat (_) 
odklenemo (1.).  
• Pasivno krilo odpremo(2.). 

 Zapiranje ➙  obrnjen vrstni red.  
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3.11 Zaklepanje vrat; 2-krilna vrata s PANIK drogom (Panik funkcija)  

a.) Zaklepanje pasivnega krila z vrtljivim držalom  
 
 
Aktivno krilo  

                                              S PANIK drogom se lahko v primeru 
Pasivno krilo 

 

 

 

 

Aktivno krilo 
3. Odpremo 

 
 

2. Potisnemo 
 

1. Odklenemo 
 

        Zaklenemo (2 x zasučemo) 

 

Pasivno krilo 

2. odpremo 
 
 
 
 
 

 

      1. odklenemo 

nevarnosti odpreta oba krila zaklenjenih vrat. 
 
 

Odpiranje aktivnega krila: 
• Aktivna vrata odklenemo z enim polnim   
 obratom ključa v smeri polnila (1.).  
• Vratno kljuko (_) pritisnemo navzdol (2.). 
 • Aktivno krilo odpremo (3.). 

 

Zapiranje ➙  obrnjen vrstni red. 
  

Odpiranje pasivnega krila: 
• Aktivno krilo odpremo. 
• PANIK ključavnico (_) odklenemo 
(1.).  
• Pasivno krilo odpremo(2.). 

 

Zapiranje ➙  obrnjen vrstni red. 
  

Panik funkcija: 
• Držalo PANIK droga (_) odklenemo 
(1.).  
• Aktivno in pasivno krilo odpremo (2.).  

 
b.) Zaklepanje pasivnega krila z zasučnim držalom  

Pasivno krilo 
 

2. Odpremo 
 
 
 
 

1. Odklenemo 

Odpiranje pasivnega krila: 
 • Aktivno krilo odpremo (glej pos 3.11) 
 • PANIK ključavnico (_) odklenemo 
(1.). 
 • Pasivno krilo odpremo (2.). 

 

Zapiranje ➙  obrnjen vrstni red. 
  

Panik funkcija: 
• PANIK drog (_)odklenemo (1.).  
• Aktivno in pasivno krilo odpremo 
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c.) Zaklepanje pasivnega krila z držalom PANIK droga  
 
Aktivno krilo 

 
 

Pasivno krilo 
 
 
 
 
 
 
 

1. Potisnemo 
 
 
 
 
 
 

2. Odpremo 

 

 

 

 

Pasivno krilo 
 
 
 
 
1. Zapremo 

 

 

 

 

 

Aktivno krilo 
 
 
 
 
1. Zapremo 

 

3. Odklenemo 
 
 
2. Zaklenemo 

 

 

 

 

 

 

Najprej zaklenemo pasivno, 
nato aktivno krilo. 

Z držalom PANIK droga se lahko v primeru 
nevarnosti odpreta oba krila zaklenjenih vrat. 

Odpiranje aktivnega krila: 
 • Držalo PANIK droga(_)potisnemo 
(1.). 
 • Aktivna vrata s potiskom odpremo (2.). 

Odpiranje pasivnega krila: 
• Držalo PANIK droga (_)potisnemo 
(1.).  
• pasivno krilo odpremo (2.). 

Zaklepanje pasivnega krila:  
• pasivno krilo zapremo (1.). 
• S pomočjo posebne preklopne   
ključavnice se zaklepanje izvrši 
avtomatsko.  
    

Zaklepanje aktivnega krila: 
• Aktivno krilo zapremo (1.) in zaklenemo z 
enim polnim zasukom ključa (_) v smeri 
pasivnega krila (2.). 

Odklepanje pasivnega in aktivnega krila: S 
potiskom držala PANIK droga na pasivnem 
krilu (_)se oba vratna krila odkleneta. 

• Aktivno krilo (_) se lahko odklene 
posebej z enim polnim zasukom  
v smeri proti polnilu.(3.).  
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3.12 Vratna zapora 

Z vratno zaporo se lahko fiksira vratno krilo  

v odprtem položaju.  
 
Fiksiranje: 

1. Fiksiramo 
 
 
 
 
 

2. Sprostimo 

 

 

 

 

 

 

 

3.13 Vratno zapiralo 

• Vratno zaporo fiksiramo s potiskom nastopne 
ploščice (_)(1.). 

 
Sprostitev: 
• Vratno zaporo sprostimo tako, da 
stopimo na ploščico za odklepanje. 
(_)(2.). 

 
 
 
 
 
 
 

Vratno zapiralo pomakne vratno krilo 
avtomatsko nazaj v zaprt položaj. 
Nekatera vratna zapirala držijo vratno krilo 
v odprtem položaju popolnoma odprto. 
Vrata zapremo tako, da jih en krat 
povlečemo k smeri zapiranja, nato pa se 
vrata spet avtomatsko zaprejo.  
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3.14 Vratni tečaj Vsa popravila in nastavitve  

a.) Naležni vratni tečaji zaupajte le Schüco-strokovnjakom.  

Kajti samo strokovna popravila z 
»originalnimi nadomestnimi deli« 
zagotavlja še naprej neoporečno 
delovanje vaših Schüco-elementov.  

 
 

Naležni vratni tečaji 2-delni  
 
 
 
 
 
 
 
 

Naležni vratni tečaji 3-delni 

 

b.) Valjčni vratni tečaji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valjčni vratni tečaji 2-delni (Legirano jeklo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valjčni vratni tečaji 3-teilig (Aluminij)  
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4.0 Napačna uporaba 
Da se izognete poškodbam na okenskih in vratnih elementih, prosimo da upoštevate  
naslednja navodila.  

Okvirjev in ročajev ne obremenjujte z dodatno težo.  
Dodatna obtežba bi lahko povzročila deformacije okvirjev elementov in 
uničenje ročajev elementov.  
 
 
 
 
 

 

S kljukami elementov rokujte le v smeri vrtenja in jih ne vrtite 
navzgor.  
Dodatna obtežba lahko povzroči uničenje kljuke.  
 

 

Krila elementov ne postavljajte proti zidni špaleti.  
Krila elementov se lahko zaradi prepiha odprejo ali zaprejo in se tako 
poškodujejo.  
 
 
 
Ne priprite nikakršnih ovir med krilo in okvir elementa. 
Dodatna obtežba lahko povzroči deformacije okvirja elementa.  
 
 

Dvokrilna vrata se nad pasivno krilo NE smejo odpirati(Izjema: 
Panik vrata).  
Dodatna obtežba lahko povzroči deformacije okvirja in uničenje 
ključavnice elementa.  
 

_ Aktivno krilo z vratnim ročajem   

_ Pasivno krilo  
 
 
 
 

Vrata se pri odprtih vratih NE smejo zaklepati. 

Pri zapiranju vrat z zaklenjeno ključavnico se lahko poškoduje  
vratni okvir.  
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5.0 Čiščenje in nega 

5.1 Splošni napotki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Sredstva za čiščenje in nego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri čiščenju  barvnih elementov  
upoštevajte navodila za uporabo 
čistilnih sredstev. 

Čistiti se ne sme z: 

• Ostrokotno orodje kot so nož,  
kovinska lopatica, jeklena volna, krtača za                   
ribanje idr. lahko poškoduje površino. 

• Agresivna čistilna sredstva in razne 
raztopine kot so nitro raztopina, 
odstranjevalec laka za nohte idr. prav tako 
povzročajo škodo na površini.  

Pri vašem Schüco-strokovnajku dobite  za 
elemente iz aluminija posebna sredstva za 
čiščenje. 

• Čistila in razmaščevalce. 

• Oljni sprej za nego okovja.  

• Maščobni svinčnik za 

vzdrževanje tesnjenja.  

• Barvice. 

Čistilna sredstva za elemente iz 
eloksiranega aluminija: 
• osnovno čistilo 
Služi za prvo in osnovno čiščenje. 
Čisti in ohranja površino iz aluminija. 

• Kovinsko poliranje. 
To elksalno čistilo da aluminiju njegov mat     
sijaj in ohranja površino. 
(tudi za legirano jeklo ) 

 • Universalno alu čistilo. 

Služi za brušenje močne umazanije in 
odstranjevanje manjših prask. 
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5.3 Splošni napotki za čiščenje                     Optimalno nego oken dosežete, 
če pri vsakem čiščenju oken očistite 
tudi okvir okna in tesnila.  
Pri tem uporabite blaga čistilna sredstva. 

„Močno“ umazanijo kot so ostanki mavca, 

 malte ali podobnega se najbolje odstrani 

 z leseno ali plastično  lopatico. 
 

 

 

Da preprečite škodo upoštevajte Madeže najlaže in brez posledic odstranite 
navodila uporabe posameznih  s čistilom iz naše ponudbe za nego aluminijskih  
čistilnih sredstev. elementov. 
  

6.0 Vzdrževanje 
Zraven standardnega čiščenja in nege dajte vaše elemente iz aluminija  
vsako leto na „majhen servis“. Tako boste podaljšali življenjsko dobo 
elementov in ohranili udobje uporabe.  

 

6.1 Čiščenje reže za odtok vode  

S sesalcem odstranite prah in umazanijo iz 
prostora med tesnilom in zunanjo stranjo 
okvirja.  
 

Zamašene odprtine za odtok vode (_) lahko 
očistite s tanko leseno ali plastično palčko. 

  
 

6.2 Čiščenje valjčnih vodil drsnih in zložljivih elementov 

S sesalcem odstranite prah in umazanijo  
iz valjčnih vodil na spodnjem delu okvirja. 
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6.3 Kontrola in maščenje tesnil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Vzdrževanje okovja  

Vsi zaporni zatiči se naoljijo 
 
 
 
 
 
 
 

Nagibne škarje se naoljijo  

Zdrgnite vsa tesnila z »maščobnim svinčnikom«  
ali vazelinom. 
S tem bodo le ti ostali prožni in se ne bodo 
lepili. Pri tej priložnosti preverite tudi, če so 
tesnila poškodovana.  

 

Poškodovana tesnila naj vam  
Schüco-strokovnjak nadomesti. 
 

Vsi gibljivi elementi okovja vaših Schüco-
elementov skorajda ne zahtevajo 
vzdrževanja. 
Ampak malo brez kislinskega olja in mazila 
ohranja mehaniko lahko vodljivo in 
zagotovi udobje uporabe za dolgo časa.  

Poškropite zaporni zatič in tečajne točke 
nagibnih škarij z oljnim sprejem iz  
Schüco ponudbe za nego.  

 

Na vseh točkah mora biti le majhen 
film maziva. Da se izognete nečistoči 
po nanosu obrišite odvečno mazivo.  
 

Zapiralna palica (_), čigar vodila kot 

tudi vogalni prenosi (_) so ročno 

namazani in zato tudi ne zahtevajo 

vzdrževanja! 

Vrtljivi tečaji (_) nihalnih elementov  
so opremljeni z zavoro, ki drži element 
v odprtem položaju. 
 
Vrtljivih tečajev NE oljite ali mastite.  
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6.5 Vrata  
Pri vratih morata biti zaklep (_) in zatič (_) 
vratne ključavnice namaščena v skladu 
z zahtevami.  
 
 
Pred maščenjem:  
• zaklep skoči ven, s tem ko zaklenemo 
ključavnico vrat.  
 
Po maščenju

          6.6 Maščenje zapornih cilindrov 

 

 

 

 

 

7.0 Pravilno zračenje 
 
Tako preprečite škodo zaradi vlage: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kratkotrajno sunkovito zračenje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolgotrajno zračenje samo izven 
kurilne sezone! 
 

• Zaklep skoči noter, s tem ko odklenemo  
ključavnico vrat. 

Za mazanje zapornega cilindra uporabite 
izključno grafitni prašek.  

 
 

 

Visoko tesnjenje vaših novih 
"Schüco-oken“ zmanjša izmenjavo zunanjega 
in notranjega zraka. V vašem stanovanju je  
veliko število virov vlage:  

• V kuhinji in kopalnici nastaja vodna para 
• Sobne rastline in celo ljudje neprestano 
oddajamo vlago skozi pore. 

Vlažnost zraka v prostorih je vidna predvsem 
na področju oken kot t.i. kondenzacijska 
voda. 
Zaradi te vlažnosti lahko nastanejo vlažne 
stene, madeži na podbojih, tvorba plesni 
in propad ometa. 

• Tekom dneva po potrebi prezračite, po 
možnosti pogosto (_) [najmanj 5 minut]. 

• Izogibajte se dolgotrajnemu zračenju med 

kurilno sezono (_). 

Takšno kratkotrajno zračenje (_) porabi  
relativno malo kurilne energije,  
učinkovito pa menjava vlažen zrak v 
prostoru. Vlažnost prostora tako ponovno 
doseže normalen nivo. 
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8.0  Svetovanje in popravilo  
V kolikor ta navodila za uporabo ne odgovorijo na vsa vaša vprašanja, se obrnite na 
vaše strokovno usposobljeno podjetje za Schüco proizvode.  
 
Zraven strokovnega svetovanja vam strokovno usposobljeno podjetje za Schuco 
proizvode lahko pomaga tudi glede nastavitvenih del in popravila.  

 

Vsa popravila in nastavitve zaupajte strokovno usposobljenemu podjetju za 
Schuco proizvode.  
Kajti samo strokovno popravilo z "originalnimi nadomestnimi deli" 
zagotavlja nadalno neoporečno delovanje vaših Schüco elementov.  

 

8.1  Pogodba vzdrževanja  
Kot dodaten servis vam strokovno usposobljeno podjetje za Schüco proizvode nudi 
možnost sklenitve pogodbe vzdrževanja. S pogodbo vzdrževanja prevzame le to 
podjetje vsa vzdrževalna dela in popravila. Tako dobite brez lastnega truda 
optimalno zagotovilo delovanja in ohranjanja vrednosti vaših aluminijskih 
elementov.  
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Ponatis, tudi v odlomkih, samo z našim dovoljenjem. Pridržujemo si pravice do sprememb, ki služijo 

tehničnemu napredku. Vsi naši sistemi in tehnični izdelki so razviti upoštevajoč nemške DIN norme, smernice 

in nasvete. Zaradi tega lahko v posamičnih primerih pride do odstopanj od tujih norm, smernic in nasvetov. 

Primerjavo specifike posamezne dežele  vsekakor izvedejo naše stranke. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ALU in PVC stavbno pohištvo - ALU predelne stene OFFICE E92 - ALU protipožarni elementi - 

Prašno barvanje aluminija - ALU fasade - Aluminijasto vrtno in wellness pohištvo SUNY 

 

 
 


