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Návod na používání plastových oken 
 

Poloha kliky 
Před přepínáním mezi jednotlivými funkcemi okenního systému pomocí kliky, je nutno mít křídlo 
v tzv.základní poloze (křídlo je přivřeno pevně k rámu) 
 
1. Poloha kliky - zavřeno 
 = křídlo je přivřeno k rámu a klika je v poloze svisle dolů 
2. Poloha kliky - otevřeno  
 = klikou otočit do vodorovné polohy a tahem otevřít křídlo 
3. Poloha kliky - sklopeno 
 = klikou otočit do polohy svisle nahoru 
 = mírným tahem za kliku vyklopit křídlo do polohy sklopení 
 = mírným tahem na kliku se křídlo přiklopí k rámu - zpočátku je nutno překonat 
    odpor protiprůvanové pojistky 
 = po přivření křídla je možné déle manipulovat s klikou 
4. Poloha kliky - mikroventilace 
 = křídlo je nutné mít přivřené  k rámu a klikou otočit o 45°směrem nahoru 
    vzhledem k vodorovné poloze 
 
Údržba kování 
Pravidelným ošetřováním (mazací olej WD 40- min.1x ročně ) všech funkcí ovlivňující stavebních 
dílů zachováte lehký chod kování a zároveň před předčasným opotřebením. Ocelové bezpečnostní 
rámové uzávěry je nutné ošetřovat olejem intenzivně, aby nedošlo k jejich zbytečnému opotřebení. 
Kromě toho je nutné kontrolovat upevnění jednotlivých vrutů.Uvolněné vruty nebo jejich 
odlomené hlavy je třeba neprodleně utáhnout nebo vyměnit. 
 
Údržba skla a profilů 
Okna musí býti udržovaná pokud možno v čistotě, mytí doporučeno standardními neagresivními 
mycími prostředky, jak na PVC, tak i na sklo. V žádném případě nepoužívat pasty, prášky a 
rozpouštědla. Taktéž mytí „na sucho“ bez navlhčeného hadříku je nepřípustné. Pokud plastové 
profily budou zvenku znečištěny delší dobu, vznika nebezpečí, že dojde díky zvýšení teploty 
uvnitř profilů k jejich nadměrné roztažnosti, popř. deformaci. Toto hrozí zejména u barevných 
pofoliovaných profilů.  
Sadu pro údržbu lze zakoupit u nás ve firmě Dynal. 
 
 



Nepovolené úkony s okenními a dveřními křídly 
1. Okenní křídlo nesmí být vystaveno přídavnému zatížení 
2. Nenarážet nebo tlačit křídlo na okraj okenního otvoru 
3. Nepokládat žádné předměty mezi křídlo a rám 
4. U oken, kde chceme zamezit přístup dětem, můžeme zajistit křídla proti otevření, např.   
    pojistkou proti otevření nebo zamykatelnou klikou 
5. Při silném větru nenechávat křídlo v poloze otevřeno 
6. Pozor !!! Přibouchnuté křídlo může způsobit zranění. Křídlo při zavírání držet za kliku. 
 
Doporučení 
- nedoporučujeme skrz okna nebo do oken vrtání jakýkoliv děr a otvorů zvenčí např. věšáky, 
průchody antén apod., neboť konstrukce je porušena a dochází ke kondenzaci vody v komůrkách a 
následné korozi výztuh. Taktéž vnitřní vrtání není doporučeno - pro příchytky záclonek, žaluzií 
jiných než ISSO. 

Firma DYNAL s.r.o.  Vám přeje co nejvíce spokojenosti s našimi výrobky. 
 
 
 
 
 


