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PŘEDMLUVA

Vá�ený zákazníku,

d�kujeme, �e jste si vybral výrobky spole�nosti 
FINSTRAL. Aby z�stala Vaše okna a dve�e dlou-
hodob� p�kná a dob�e udr�ovaná, �ádáme Vás, 
abyste si pe�liv� p�e�etli tento návod a �ádn� 
jej uschovali. Najdete zde d�le�ité bezpe�nostní 

informace týkající se pou�ívání, údr�by a �išt�ní 
oken, dve�í a stínící techniky. 

S p�átelským pozdravem
FINSTRAL
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Vn�jší pohled

pancí� rolet

kastlík rolet

vedení rolet

k�ídlo okenic

panty

odvod�ovací št�rbina

SOUČÁSTI OKNA

Vnit�ní pohled

kastlík rolet

rolety

pásek rolet

navíje�

p�í�ky

rukoje�

sklo

dve�ní panty

okenní lišta

rám k�ídlo



4

OKNA A DVEŘE

Bezpe�nostní upozorn�ní

- Pou�ívejte Vaše okna a dve�e jen pro jejich 
zamýšlené pou�ití.

- P�i otevírání, zavírání, �išt�ní a údr�b� existu-
je nebezpe�í pádu. Nenaklán�jte se z okna. 

- Bu�te v�dy opatrní v blízkosti otev�ených 
oken a dve�í. Zachovávejte odstup d�tí a 
osob, které nemohou posoudit mo�ná rizika 
mimo nebezpe�nou zónu. 

- Pevná konstrukce oken a dve�í umo��uje vý-
robu t��kých prvk�. P�i ka�dé nedbalé nebo 
prudké obsluze vzniká nebezpe�í zran�ní. 
Ujist�te se, �e v oblasti chodu se nevyskytují 
�ádné d�ti nebo zví�ata. Krom� toho nesmí 
být v této oblasti umíst�n �ádný nábytek, 
záclony a další p�edm�ty bránící volnému 
u�ívání.

- P�i zavírání okna a dve�í nevkládejte ruku 
nebo jiné �ásti t�la mezi rám a k�ídlo. 

- P�i silném v�tru otevírejte a zavírejte okna a 
dve�e se zvýšenou opatrností. 

- V�dy uzav�ete (klikou) zav�ená okna a dve�e. 
- Zav�ete a zajist�te Vaše okna a dve�e p�i 

silném v�tru. Ujist�te se, �e i p�i Vaší nep�í-
tomnosti nevzniká �ádný pr�van. Za silného 
v�tru nebo p�i pr�vanu se mohou nezav�ená 
nebo nezajišt�ná okna sama otev�ít nebo 
zav�ít, �ím� se mohou okna a dve�e poškodit. 
Zárove� s tím vzniká nebezpe�í zran�ní/
poškození i pro osoby, zví�ata a p�edm�ty 
nacházející v oblasti chodu. 

- Za mrazu mohou okna a dve�e z venkovní 
strany namrznout. Nepou�ívejte okna a dve�e 
násiln�. Neotvírejte okna a dve�e pokud jsou 
pevn� p�imrznutá. Po odtání je obsluha op�t 
mo�ná. 

- Netla�te na k�ídlo oken a dve�í proti hran� 
otev�ení (ost�ní). 

- Na okna a dve�e nesmí být vyvíjeno �ádné 
dodate�né zatí�ení. 

- Nedávejte �ádné p�eká�ky (klíny apod.) do 
mezery mezi k�ídlem a rámem. 

- Zabra�te vzniku plamen� v blízkosti oken a 
dve�í. 

- Nep�ímé zdroje tepla musí být umíst�ny 
minimáln� 50 cm od oken a dve�í. 

- Sklo � oat se m��e snadno zlomit. Vzniklé 
ostré hrany a úlomky skla mohou zp�sobit 
zran�ní, v�nujte tomu tedy zvýšenou opatr-
nost.
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P�i všech typech otevírání se ujist�te, prosím, �e 
ovládání k�ídla v celém rozsahu pohybu a� do ab-
solutního zav�ení nebo otev�ení se pomalu prová-
dí ru�n�.

uzav�ené okno

Rukoje� s tla�ítkem: Stiskn�te tla�ítko sou�asn� 
s pr�b�hem provozu. 
Rukoje� s klí�em: Uvoln�te rukoje� p�ed ovládá-
ním pomocí klí�e. 

otev�ené okno

otev�ení na výklop

Okna s otvíravým-výklopným kováním

Obsluha typ� otevírání
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uzav�ená pozice otev�ení na výklop

Dr�te klí� oto�ený o 45° 

a rukojetí otev�ete do 

po�adované pozice.

Okna s kováním pro výklop p�ed otev�ením se speciální uzamykatelnou rukojetí 

Uzamykatelné balkonové dve�e 

Uzav�ená pozice: P�i 

uzav�ení dve�í nejprve 

pou�ijte klí�, pak 

otev�ete dve�e. 

Otev�ení: Kliku 

oto�te sm�rem 

dol�.

Zam�ení: Rukoje� 

oto�te sm�rem 

nahoru, následn� 

pou�ijte klí�. 
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Nezam�ená okna a dve�e, k�ídlo ve výklopné po-
zici nebo jiné pozice pro v�trání, stejn� jako jiné 
p�ípady nezav�ených domovních dve�í, nespl�ují 

veškeré po�adavky na vzduchot�snost, vodot�s-
nost, zvukovou izolaci, tepelnou izolaci a ochranu 
proti vloupání. 

Vykláp�cí-posuvné dve�e Vykláp�cí-posuvné dve�e Comfort

3 pozice pro v�trání

2 posuvná pozice

1 uzav�ená pozice

1

2

3

1

2

3

4 posuvná pozice

3 odblokování posunu

2 výklopná pozice

1 uzav�ená pozice

4
3

1

2

Skládací dve�e

2 otev�ená poloha

1 uzav�ená pozice

P�ed otev�ením a posunutím skládacího k�ídla 

p�esu�te všechny kliky do otev�ené polohy. 

3 uzav�ení západek

1 uzav�ená pozice

2 otev�ená poloha

Domovní dve�e s rukojetí

Pro odem�ení oto�te klí�em opa�ným sm�rem ne� pro zamykání dokud 

se nezastaví. 

Pro zav�ení domovních dve�í oto�te klí�em dvaap�lkrát ve sm�ru 

zamykání. 

1

Domovní dve�e s klikou

Domovní dve�e s kováním Comfort

P�i zavírání domovních dve�í se uzamknou dvoukyvné západky auto-

maticky. Pokud nejsou západky zcela uzam�eny, mohou se douzav�ít 

uvedením kliky do pozice 3. Domovní dve�e je mo�né s klí�em uzav�ít 

jen p�i úplném uzav�ení. 1 uzav�ená pozice

2 otev�ená poloha

2

1

2

Posuvné dve�e Easy-Slide

3 v�trání

2 posuvná pozice

1 uzav�ená pozice

Zvedací-posuvné dve�e

1 uzav�ená pozice

2 posuvná pozice

2

1

2

1

3
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Léto/zima výklopné kování

2-stup�ové otevírání

Aeromat Mini Aeromat Midi

Št�rbinové v�trání

Obsluha v�trání

pozice kliky pro 

št�rbinové v�trání

pozice kliky pro 

výklop

pozice léto

otev�eno

pozice kliky pro 

2-stup�ové otev�ení

pozice kliky pro � xaci 

2-stup�ového otev�ení

pozice zima

otev�eno

otev�eno

otev�eno

Pomocí p�ita�ení a oto�ení �ásti kování je mo�ný p�evod. 
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Pro odjišt�ní oto�te mírn� 

dop�edu koncovou lištu. 

Odebrání sít�:

P�itáhn�te prsty horní poutko 

a odstra�te sí�.

P�idání sít�:

Umíst�te ráme�ek sít� dole 

do rámu a tla�te ho nahoru 

dokud nezapadne do celého 

rámu okna.

Stahovací sí� proti hmyzu pro okna

Sí� proti hmyzu v upínacím rámu

Stahovací sí� proti hmyzu pro dve�e

Obsluha sítí proti hmyzu
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D�le�ité je správné v�trání

Energeticky odpov�dné stavební postupy a vý-
sledné zvýšení vzduchot�snosti budovy, stejn� 
jako ekonomické vytáp�ní, m��e vést k zaml�ení 
oken a vzniku plísní na st�nách zp�sobené špat-
ným v�tráním v chladných ro�ních obdobích. 
Vlhkost v místnosti je zap�í�in�na dýcháním, va-
�ením, mytím a rostlinami. Jedna domáctnost o 3 
a� 4 osobách vytvá�í denn� velké mno�ství vody 
o n�kolika litrech. Pokud p�ichází vlhký a teplý 
vzduch na chladné povrchy, kondenzuje na nich 
následn� rosa. To následn� m��e zp�sobit vznik 
plísní na st�nách a t�sn�ní oken. 

Kvalitn� provedená konstrukce výrobk� spole�-
nosti FINSTRAL velmi dob�e ut�sní Váš domov a 
nabízí vysokou tepelnou a zvukovou izolaci. Aby 
se zabránilo kondenzaci a vylepšil se Váš komfort 
bydlení, je nezbytné pravideln� v�trat. Otev�ete 
denn� okna doko�án minimáln� na 5 a� 10 mi-
nut. Toto v�trání je doporu�ené obzvlášt� po 
ránu. 
Tímto zp�sobem dojde k odvedení páry a vlh-
kosti p�i minimálních ztrátách tepla. B�hem tak-
to krátkého �asu neprochladnou zdi ani nábytek 
a energetické ztráty jsou minimalizovány. 

v�trání nap�í�

v�trání 
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Vezm�te, prosím, na v�domí, �e b�hem v�trání 
nap�í� se vlivem silného pr�vanu mohou dve�e a 
okna samovoln� zav�ít. 

Novostavba
Vzhledem k vysoké vlhkosti ve st�nách je vhodné 
v novostavbách v�trat n�kolikrát denn�. 

Vým�na oken 
P�i vým�n� oken, prosím, vezm�te na v�domí, 
�e nová okna a dve�e t�sní lépe ne� stará okna. 
�asté v�trání je proto zásadní. Energetické ztráty 

jsou p�itom stále ni�ší ne� u starých, net�snících 
oken a dve�í. 
Prostory m��ete také �áste�n� v�trat vyklope-
ním oken. Výhodné v tomto p�ípad� je i úspor-
né dvoustup�ové regulovatelné v�trání léto / 
zima. V místnostech s vysokou vlhkostí (kuchyn�, 
koupelna, lo�nice) byste nem�li p�i mínusových 
teplotách okna vykláp�t. Tím se vyhnete ochla-
zování zdí studeným vzduchem a vzniku plísní. 
Zárove� si, prosím, všimn�te, �e vyklopená okna 
a dve�e nejsou zajišt�na �ádnou ochranou proti 
vloupání. 

nep�etr�ité v�trání



12

Fyzikální podmínky

- Jak to, �e se rosí vn�jší okenní tabulka?
 Izola�ní skla s vysokou tepelnou izolací výraz-

n� sni�ují p�evod tepla zevnit� ven – �ím ni�-
ší je hodnota Ug, tím menší je ztráta energie. 
Venkovní okenní tabulky díky tomu z�stávají 
chladné. Pokud otev�ete okno, p�ijde teplý a 
vlhký vzduch zevnit� na chladnou plochu vn�j-
šího skla a kondenzuje. 

 Za jasných a chladných nocí ochlazuje vn�jší 
okenní tabulky nejen chladný vzduch, ale i zá�e-
ní z jasné oblohy. Je-li vlhkost venkovního vzdu-
chu obzvlášt� na ja�e a podzim vysoká, konden-
zuje voda i na vn�jší stran� zav�ených oken.

 Rosení vn�jších okenních tabulek není vada, 
ale znak vynikající tepelné izolace moderních 
tepeln�-izola�ních skel. Jakmile stoupá ven-
kovní teplota, okenní tabulky usychají a skrz 
okna je postupn� op�t vid�t. 

 Tyto jevy se nevztahují pouze na sklo. I jiné 
materiály se chovají podobn�, ale kondenzát 
u nich není vid�t, nejsou-li nap�. na fasádách 
pr�hledné panely z kovu. Sklo je pr�hledné a 
tento jev se na n�m více projeví. 

- Pro� u starých izola�ních skel nedochází k 
venkovní kondenzaci? 

 U starých izola�ních skel nebo jednoduchých 
zasklení byla tepelná izolace výrazn� horší. 
Mnohem více se ztrácelo teplo z vytáp�ného 
interiéru, p�i�em� se na úkor spot�eby vyh�íva-
ly vn�jší okenní tabulky. Teplejší vn�jší okenní 
tabulka neznamená plesniv�ní. 

- Jak to, �e dochází k orosení prost�ední oken-
ní tabulky u kombinovaného k�ídla?

 V jasných a chladných nocích se chladí prostor 
mezi okenními tabulkami také na prost�ední 
tabulce ne jen díky chladnému vzduchu, ale 
dále i díky zá�ení jasné oblohy. Je-li vlhkost 
okolního vzduchu vysoká, a to zejména na 
podzim a na ja�e, vzniká na prost�ední okenní 
tabulce kombinovaného k�ídla kondenzát.

 U kombinovaných k�ídel se nelze vyhnout to-
muto fyzikálnímu zákonu a nejedná se o �ád-
nou vadu. Jakmile stoupá venkovní teplota, 
tabulky oken osychají a skrz okna je op�t vid�t. 

- Co zp�sobuje kondenzaci na vnit�ní stran� 
oken?

 Kondenzace na vnit�ních okenních tabulkách 
je u moderních tepeln�-izola�ních sklech mno-
hem mén� �astá ne� u starších izola�ních skel. 
Díky vylepšené tepelné izolaci z�stává teplo-
ta povrchu skel zhruba stejn� vysoká jako je 
teplota v pokoji. Je-li vzduch v místnosti velmi 
vlhký, jako je nap�. p�i va�ení nebo v koupeln�, 
mohou se okna orosit na vnit�ní stran�. Pra-
videlné v�trání zabra�uje vzniku nadm�rné 
kondenzace na st�nách a viditeln� na skle-
n�ných površích. Na okraji oken je teplota z 
d�vodu pou�ití distan�ních ráme�k� ni�ší ne� 
uprost�ed skla. Proto se sklo rosí v�dy nejprve 
na okraji. V budovách s ventila�ním systémem 
je t�eba zajistit, aby kontorlovaná vlhkost byla 
stanovena maximáln� na 50 %. 

- Pro� jsou na oknech vid�t otisky etiket? 
 Díky orosení, dešti nebo �istící vod� mohou 

být na sklen�ných površích viditelné otisky eti-
ket. Otisky zmizí jakmile se vlhkost znovu sní�í. 
D�vodem t�chto stop je fyzikální jev r�zných 
smá�ivostí povch�. 

 P�i výrob� izola�ních skel jsou jednotlivé tabul-
ky oken d�kladn� promyty ve speciální my�ce 
s �ist�nou vodou. Povrchy skel jsou pak mimo-
�ádn� �isté a fyzikáln� a chemicky stimulova-
né. Do kontaktu p�icházejí povrchy skel i s ci-
zími materiály ( p�i odsávání, etikety, lepidla) a 
pojmou jejich �áste�ky. Po omytí není prostor 
mezi okenními tabulkami více t�mto vliv�m 
vystaven. Na venkovní stran� jsou však izola�-
ní skla z d�vodu nutných pro p�epravu a další 
práci ozna�ena. Ka�dý kontakt se skly vytvá�í 
r�znou energii na povrchu a tím má i jinou 
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smá�ivost. Rozdílu ve smá�ivosti porvch� se 
nelze vyhnout a nejedná se o závadu výrobku. 

 Tabulky oken jsou absolutn� �isté p�i normální 
vlhkosti. Postupem �asu se díky opakujícímu 
se �išt�ní oken a rozdílné smá�ivosti a odpa-
�ování rozpouští tyto látky, a to v závislosti na 
zp�sobu �išt�ní a pou�ití �istícího prost�edku.  

- Jak dochází k tepelnému porušení tabulky 
oken?

 Je-li okenní tabulka vystavena vyšším teplot-
ním rozdíl�m, m��e dojít tepelnému prasknutí 
skla. Mo�né p�í�iny teplotních rozdíl� uvnit� 
okenních tabulek jsou následující: �áste�né 
zastín�ní díky díl�ímu p�ekrytí vybavením pro-
tislune�ní ochrany, stín strom� a st�ešních p�e-
sah�, malá vzdálenost od uvnit� zav�šeného 
zatem�ovacího za�ízení, nanesení folií a barev 
na sklo, krátké vzdálenosti zdroj� tepla od skla, 
umíst�ní tmavých p�edm�t� p�ímo za zaskle-
ní, jako je nap�íklad vnit�ní dekorace, nábytek 
nebo tmavé záv�sy.   

- Pro� mohou mít izola�ní skla barevné va-
riace? 
Skla mají svou vlastní barvu. Tato p�írodní 
barva m��e být v rámci prohlídky a / nebo 
vyzobrazení odlišn� rozpoznatelná. Zm�ny v 
barevném provedení jsou mo�né a nelze se 
jim vyhnout vzhledem k obsahu �eleza ve skle, 
procesu pokrývání vrstvy, rozdílným tlouš�kám 
skel, izola�ní skladby skel a rozdílnému úhlu 
pohledu. 

- Jak dochází k prasknutí skla?
Sklo jako podchlazená tavenina je jedním z 
k�ehkých materiál�, který nep�ipouští �ádnou 
plastickou deformaci, jako nap�íklad kovy. Do-
jde-li k p�ekro�ení hranic pru�nosti díky tepel-
ným nebo mechanickým vliv�m, dochází k bez-
prost�ednímu prasknutí skla. 
Rozbití skla zp�sobené vn�jšími faktory není v 
zásad� zp�sobeno vadou materiálu. Navíc skla 
spole�nosti FINSTRAL jsou na hranách �ez� 
obroubena tak, aby se p�i eventuálním pnu-
tí materiálu na hrany �ez� vylou�ila mo�nost 
prasknutí skla.   
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ROLETY

Bezpe�nostní upozorn�ní

- Pou�ívejte rolety pouze pro jejich zamýšlené 
pou�ití. 

- Roleta slou�í jako ochrana proti slunci a vhle-
du a pro uzav�ení prostoru p�ed oknem nebo 
dve�mi. Rolety nejsou vhodné jako podp�ra 
nebo ochrana p�ed pádem. Zav�ené rolety ne-
chrání p�ed pádem z okna nebo dve�í. 

- P�i otevírání, zavírání, �išt�ní a údr�b� rolet 
vzniká nebezpe�í pádu. Nenahýbejte se z 
oken ven. 

- Vzhledem ke své pevné konstrukci jsou rolety 
t��kým prvkem. P�i ka�dé neopatrné obsluze 
vzniká nebezpe�í úrazu. 

- Zavírejte okna p�i silném v�tru. Ujist�te se, �e 
ani p�i Vaší nep�ítomnosti nedochází k �ád-
nému pr�vanu. Zav�ené rolety neodolají p�i 
otev�eném oknu ka�dému v�tru. Všimn�te si, 
�e uvedené zatí�ení v�trem je zaru�eno pouze 
tehdy, pokud je okno zav�eno. 

- P�i pou�ití rolet jako ochrany proti slunci Vám 
doporu�ujeme nezavírat �aluzie kompletn�, 
aby bylo zajišt�no zadní v�trání. 

- P�i mrazech mohou rolety zamrznout. Neovlá-
dejte rolety násilím. Neotevírejte a nezavírejte 
�aluzie pokud jsou p�imrzlé. Po roztání je ob-
sluha op�t mo�ná. 

 U motorem ovládaných rolet s automatickým 
elektrickým obvodem vypn�te automatické 
za�ízení pokud hrozí námraza. Výjimka: Pohon 
mini-rolet, které jsou vybaveny ochranou pro-
ti p�etí�ení, p�ípadn� detekcí p�eká�ek. 

- Neomezujte pojezd rolet. Ujist�te se, �e �ádné 
p�eká�ky neblokují pojezd rolet a �e kolejnice 
vodících lišt má volný pojezd. 

- Pozor: P�i zavírání a otevírání rolet existuje ri-
ziko zran�ní. Nesahejte do pr�jezdu rolet a do 
kolejnice vodících lišt. Ujist�te se, �e v oblasti 
pojezdu nejsou �ádné osoby. Neposouvejte 
rolety bez uvedení do provozu motorem. Toto 
m��e vést k poruše. 

- Na rolety nesmí být vyvinuto �ádné další zatí-
�ení. 

- D�le�ité upozorn�ní pro motorizované rolety: 
Nedovolte d�tem hrát si s ovládacími prvky 
jako je nap�. dálkové ovládání nebo vypína� 
rolet. Dálkové ovládání uchovávejte mimo do-
sah d�tí. 

- D�le�ité upozorn�ní pro motorizované ro-
lety s automatickým p�epínáním: Je-li roleta 
p�ipevn�na p�ed jediným vchodem na Váš 
balkón nebo terasu, zapojena s automatic-
kým p�epínáním, m��ete se sami zamknout 
ve venkovním prostoru. Vypn�te automatické 
zavírání kdy� jdete na balkón nebo terasu, a� 
se sami nezav�ete. 
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Ovládání rolet

Ovládání se zcela zapušt�ným navíje�em
- P�i otevírání rolet pomalu stiskn�te navíje� 

rolet v poslední t�etin�. Rolety nesmí naho�e 
násiln� narazit. P�i zavírání uvád�jte pomalu 
do provozu navíje� také v poslední t�etin�. Po-
pruh rolet je automaticky zabalen do navíje�e. 
Nikdy nenechávejte popruh uvoln�ný a neo-
vládejte ho trhav�. 

- Tahejte za popruh rolet v�dy rovnom�rn�. 
Pokud nevytahujete popruh kolmo, m��e se 
popruh zdeformovat, opot�ebovat a zp�sobit 
poruchy ovládání. 

Obsluha elektromotorem
- V horní i dolní koncové poloze se motor vypíná 

automaticky. 
- Oto�te nebo stiskn�te tla�ítko spína�e: Stisknu-

tím a podr�ením tla�ítka (nahoru / dol�) nebo 
oto�ením a podr�ením p�epína�e (vlevo / vpra-
vo) pohybujete roletami ve zvoleném sm�ru. 
Uvoln�ním tla�ítka nebo p�epína�e zastavíte 
rolety. 

- Tla�ítkové spína�e: Po stisknutí p�íslušného 
tla�ítka (nahoru / dol�) nebo oto�ením pá�ky 
spína�e (vlevo / vpravo) pohybujete roletami ve 
zvoleném sm�ru. Stisknutím tla�ítka stop nebo 
tla�ítka pro opa�ný sm�r (v závislosti na modelu 
spína�e), p�ípadn� oto�ením pá�ky spína�e, za-
stavíte rolety. 

- Dálkové ovládání: Stisknutím p�íslušného tla�ít-
ka (nahoru / dol�) posunete rolety ve zvoleném 
sm�ru. Stisknutím tla�ítka stop nebo tla�ítka pro 
opa�ný sm�r se zastaví rolety. 



16

RAFFSTORY

Bezpe�nostní upozorn�ní

- Pou�ívejte ra� story pouze pro jejich zamýšle-
né pou�ití.

- Ra� story slou�í jako ochrana proti slunci a 
vhledu a pro uzav�ení prostoru p�ed oknem 
nebo dve�mi. Ra� story nejsou vhodné jako 
podp�ra nebo ochrana p�ed pádem. Zav�ené 
ra� story nechrání p�ed pádem z okna nebo 
dve�í. 

- P�i otevírání, zavírání, �išt�ní a údr�b� ra� stor� 
vzniká nebezpe�í pádu. Nenahýbejte se z oken 
ven.

- Vzhledem ke své pevné konstrukci jsou ra� sto-
ry t��kým prvkem. P�i ka�dé neopatrné obslu-
ze vzniká nebezpe�í úrazu.

- Zavírejte okna p�i silném v�tru. Ujist�te se, �e 
ani p�i Vaší nep�ítomnosti nedochází k �ádné-
mu pr�vanu. Zav�ené ra� story neodolají p�i 
otev�eném oknu ka�dému v�tru. Všimn�te si, 
�e uvedené zatí�ení v�trem je zaru�eno pouze 
tehdy, pokud je okno zav�eno. P�i siln�jším v�-
tru mohou lamely ra� stor� bouchat, co� však 
nelze pova�ovat za závadu. Stáhn�te ra� story 
od síly v�tru ca. 50 km/h, aby se zabránilo p�í-
padnému poškození.

- P�i mrazech mohou ra� story zamrznout. Neo-
vládejte ra� story násilím. Neotevírejte a neza-
vírejte �aluzie pokud jsou p�imrzlé. Po roztání 
je obsluha op�t mo�ná. U motorem ovláda-
ných ra� stor� s automatickým elektrickým ob-
vodem vypn�te automatické za�ízení pokud 
hrozí námraza. 

- Neomezujte pojezd ra� stor�. Ujist�te se, �e 
�ádné p�eká�ky neblokují pojezd ra� stor� a �e 
kolejnice vodících lišt má volný pojezd. 

- Pozor: P�i zavírání a otevírání ra� stor� existuje 
riziko zran�ní. Nesahejte do pr�jezdu ra� stor� 
a do kolejnice vodících lišt. Ujist�te se, �e v ob-
lasti pojezdu nejsou �ádné osoby. 

- Neposouvejte ra� story bez uvedení do provo-
zu motorem. Toto m��e vést k poruše. 

- Na ra� story nesmí být vyvinuto �ádné další za-
tí�ení.  

- D�le�ité upozorn�ní pro motorizované ra� sto-
ry: Nedovolte d�tem hrát si s ovládacími prvky 
jako je nap�. dálkové ovládání nebo vypína� 
ra� stor�. Dálkové ovládání uchovávejte mimo 
dosah d�tí. 

- D�le�ité upozorn�ní pro motorizované ra� sto-
ry s automatickým p�epínáním: Jsou-li ra� sto-
ry p�ipevn�ny p�ed jediným vchodem na Váš 
balkón nebo terasu, zapojeny s automatickým 
p�epínáním, m��ete se sami zamknout ve ven-
kovním prostoru. Vypn�te automatické zavírá-
ní kdy� jdete na balkón nebo terasu, a� se sami 
nezav�ete. 



17

Okenní a dveřní systémy

Ovládání ra� stor� 

Obsluha elektromotorem
- V horní i dolní koncové poloze se motor vypíná 

automaticky. 
- Oto�te nebo stiskn�te tla�ítko spína�e: Stisk-

nutím a podr�ením tla�ítka (nahoru / dol�) 
nebo oto�ením a podr�ením p�epína�e (vlevo 
/ vpravo) pohybujete ra� storami ve zvoleném 
sm�ru. Uvoln�ním tla�ítka nebo p�epína�e za-
stavíte ra� story. 

- Tla�ítkové spína�e: Po stisknutí p�íslušného 
tla�ítka (nahoru / dol�) nebo oto�ením pá�ky 
spína�e (vlevo / vpravo) pohybujete ra� sto-
rami ve zvoleném sm�ru. Stisknutím tla�ítka 
stop nebo tla�ítka pro opa�ný sm�r (v závis-
losti na modelu spína�e), p�ípadn� oto�ením 
pá�ky spína�e, zastavíte ra� story. 

- Dálkové ovládání: Stisknutím p�íslušného tla-
�ítka (nahoru / dol�) posunete ra� story ve zvo-
leném sm�ru. Stisknutím tla�ítka stop nebo 
tla�ítka pro opa�ný sm�r se zastaví ra� story. 

 S ovládacími prvky radiového dálkového ovlá-
dání s regula�ním kole�kem m��ete p�izp�so-
bit sklon naklon�ní ra� stor� otá�ením kole�ka.



18

OKENICE

Bezpe�nostní upozorn�ní

- Pou�ívejte okenice pouze pro jejich zamýšlené 
pou�ití. 

- Okenice slou�í jako ochrana proti slunci a vhle-
du a pro uzav�ení prostoru p�ed oknem nebo 
dve�mi. Okenice nejsou vhodné jako podp�ra 
nebo ochrana p�ed pádem. Zav�ené okenice 
nechrání p�ed pádem z okna nebo dve�í. 

- P�i otevírání, zavírání, �išt�ní a údr�b� okenic 
vzniká nebezpe�í pádu. Nenahýbejte se z oken 
ven. 

- Vzhledem ke své pevné konstrukci jsou okeni-
ce t��kým prvkem. P�i ka�dé neopatrné obslu-
ze vzniká nebezpe�í úrazu. Na okenice nesmí 
být vyvinuto �ádné další zatí�ení.

Ovládání okenic

- P�i otevírání a zavírání sekvence okenic dávej-
te pozor na dodr�ení po�adí k�ídel. P�i zavírá-
ní správn� uzav�ete všechny blokovácí body. 
Ujist�te se, �e p�i otevírání jsou uvoln�né 
všechny zamykací body. Vyhn�te se p�i oteví-
rání a zavírání hrubých pohyb� a pou�ití vyso-
ké síly. 

- Pozor: P�i otevírání a zavírání okenic existuje 
nebezpe�í úrazu. Nesahejte mezi p�íslušné 
upev�ovací body (nap�. mezi montá�ní rám a 
okenice). 

- V otev�ené pozici jsou okenice upevn�né po-
mocí dr�áku okenic. Neumis�ujte nic do pro-
storu mezi okenice a rám. 

- Otevírání a zavírání okenic nesmí nic bránit. 
Ujist�te se, �e �ádné p�edm�ty neblokují pro-
stor okenic. 

- P�i rychlosti v�tru od 40 km/h je t�eba okeni-
ce zavírat se zvýšenou opatrností a bezpe�n� 
zajistit. P�i silném v�tru zavírejte Vaše okna a 
dve�e. Postarejte se, aby ani po dobu Vaší ne-

p�ítomnosti nevznikal �ádný pr�van. Uvedená 
t�ída v�tru je zaru�ena jen p�i zav�ených ok-
nech / dve�ích. 

- Pokud pou�íváte okenice bez v�tracích otvor� 
jako ochranu proti slunci doporu�ujeme, aby 
byla zajišt�na dostate�ná vým�na vzduchu v 
prostoru mezi okny / dve�mi a okenicemi. 

- Zav�ené okenice nezp�sobí úplné zatemn�ní. 
- P�i mrazech mohou okenice zamrznout. Neo-

vládejte okenice násilím. Neotevírejte a neza-
vírejte okenice pokud jsou p�imrzlé. Po roztání 
je obsluha op�t mo�ná.
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ČIŠTĚNÍ MATERIÁLŮ

Krom� pov�trnostních vliv� jsou stavební prvky 
namáhány také kou�em, výpary, prachem atd. 
Tato špína nebo ne�istoty mohou v kombinaci 
s dešt�m a srá�kovou vodou poškodit povrchy a 
narušit vzhled povrch�. 

Výrobky spole�nosti FINSTRAL jsou snadno a 
�asov� ne p�íliš náro�n� �istitelné. Dlouhá �i-
votnost výrobk� je závislá také na pravidelném 
�išt�ní. D�kladné �išt�ní by m�lo být provád�no 
nejmén� 2x ro�n�. Toto je d�le�ité zejména v 
blízkosti mo�e a v prašném prost�edí. 

Po dokon�ení montá�e

Po montá�i nových oken a dve�í za�i�te, prosím, 
následující: 1. Stáhn�te tenkou ochranou folii z 
oken. 2. Odstra�te š�ítek ze skla a uschovejte ho 
pro p�ípadné budoucí pot�eby. 

 POZOR 
Nepou�ívejte na �ádný materiál agresivní �istící 
prost�edky, rozpoušt�dla, alkohol, kyseliny (nap�. 
rozpoušt�dla rzi), ocelové škrabky nebo brusiva, 
aby nedošlo k poškození povrch� rám�, k�ídel, 
skel nebo p�íslušenství. 

�išt�ní plastových rám� 

Vy�ist�te rámy oken a okenic vyrobených z plas-
tu na vnit�ní a vn�jší stran� mýdlovou vodou. 
Následn� je opláchn�te �istou vodou. Ješt� lepší 
výsledek dosáhnete, kdy� vyt�ete povrch do sucha 
m�kkým had�íkem. Na �išt�ní zaschlých ne�istot 
doporu�ujeme po�ídit si FINSTRAL sadu �išt�ní 
a pé�e. T�sn�ní a skla nesmí p�ijít do kontaktu s 
�istícími prost�edky. Pokud se to p�esto stane, po-
vrch opláchn�te �istou vodou. Lakované okenice 
s intenzivními barvami mohou p�i �išt�ní barvit. 
Tato zále�itost však nesni�uje kvalitu a �ádným 
zp�sobem nenarušuje �ivotnost nát�ru. Lakované 

plastové povrchy vy�adují minimáln� jednou ro�-
n� dodate�nou pé�i. K tomu doporu�ujeme naše 
speciální produkty na pé�i o lakované povrchy. 

�išt�ní d�ev�ných rám�

Vy�ist�te d�ev�né rámy oken vlhkým had�íkem 
a pokud je to nutné, pou�ijte trochu mýdlové 
vody. Na vy�išt�ní by nem�la být pou�ita �ádná 
rozpoušt�dla. Opláchn�te prvky �istou vodou a 
následn� je osušte m�kkým had�íkem. Obecn� 
se doporu�uje, aby vlhkost nep�esáhla 60 %. Po-
kud se vlhkost zvyšuje, v�trejte pokoje n�kolikrát 
denn�, pokud je to mo�né. 

�išt�ní hliníkových rám�

Vy�ist�te hliníkové rámy na vnit�ní a vn�jší stran� 
mýdlovou vodou. Poté je opláchn�te �istou vo-
dou. Ješt� lepší výsledek dosáhnete, kdy� vyt�ete 
povrch do sucha m�kkým had�íkem. 
T�sn�ní a skla nesmí p�ijít do kontaktu s �istící-
mi prost�edky. Pokud se to p�esto stane, povrch 
opláchn�te �istou vodou.  

�išt�ní t�sn�ní

Vy�ist�te t�sn�ní výhradn� jemnými, b��n� pro-
dejními, �istícími prost�edky. 

�išt�ní klik a rukojetí

Vy�ist�te kliky teplou vodou a jemným had�í-
kem. 

�išt�ní pancí�e rolet

Vy�ist�te pancí� rolet mýdlovou vodou. Následn� 
ho opláchn�te �istou vodou. Ješt� lepší výsledek 
dosáhnete, kdy� vyt�ete povrch do sucha m�k-
kým had�íkem. �išt�ní by se m�lo provád�t mi-
nimáln� 2x ro�n�. 
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�išt�ní skla

Škrabací nástroje, jako jsou kartá�e, drát�nky, 
škrabky, no�e, �iletky apod. zp�sobují škrábance 
na povrchu. 

K �išt�ní skla se nesmí nikdy pou�ívat alkalické 
mycí roztoky, kyseliny, zejména kyseliny � uoro-
vodíkové a detergeny obsahující � uor. Tato �e-
šení mohou naleptat povrch skla a tím zp�sobit 
nenapravitelné škody. 

Zne�išt�ní povrch� skel maltou, cementem a vý-
m�šky stavebních materiál� vede ke korozi po-
vrchu skla a tím zp�sobuje záva�né škody. Tyto 
látky, prosím, odstra�te ihned po zne�išt�ní. 

Práce s úhlovou bruskou nebo sva�ovacím za�í-
zením nesmí být provád�na v blízkosti zasklení. 
Jiskry a odšt�pky nenapraviteln� poškodí povrch 
skla. 

ALC
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Po montá�i se doporu�uje b�hem n�kolika dn� 
odstranit etikety a usazeniny a vy�istit eventuální 
z�statky po lepidle pomocí p�íslušných �istících 
prost�edk�. 

Zne�išt�ní skla, které se nepoda�í odstranit b��-
nými postupy s �istou vodou, houbi�kou nebo 
b��n� dostupnými �istícími prost�edky a had�í-
kem, m��ete odstranit domácími �istícími pro-
st�edky.  

�išt�ní �aluzií v kombinovaném k�ídle

K �išt�ní �aluzie a sklen�ných povrch� v prostoru 
mezi skly se m��e otev�ít vn�jší okenní tabulka 
skla. Otev�ete západky mezi k�ídly a tla�te k�ídla 
opatrn� od sebe. 

otev�eno

zav�eno
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ROČNÍ ÚDRŽBA

FINSTRAL výrobky vy�adují minimální údr�bu 
a pé�i. P�esto je d�le�ité jednou ro�n� provést 
drobnou kontrolu. 

1. Kování
Chcete-li zachovat funk�nost a lehký chod ko-
vání oken, dve�í a okenic, �ist�te pohyblivé díly 
kování v závislosti na pou�ití jednou a� 2x ro�n� 
malým kartá�kem a následn� je nama�te olejem. 
Prvky pak n�kolikrát otev�ete a zav�ete pro kva-
litní promazání. 
Nepou�ívejte kyselá maziva a oleje (nap�. rez 
rozpouštivé spreje). Naneste mazivo pouze na 
kování a v�nujte pozornost, aby se nedostalo na 
povrch pro� l�. 

2. Odvod�ovací otvory 
Pravideln� kontrolujte odvod�ovací otvory. Od-
stra�te všechny p�eká�ky malým kartá�kem.

3. T�sn�ní
�ist�te t�sn�ní jednou ro�n�. T�sn�ní pak z�stane 
elastické, pokud ho prot�ete vazelínou s navlh�e-
ným had�íkem alespo� ka�dé dva a� t�i roky. 
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Set pro �išt�ní a údr�bu

U partner� spole�nosti FINSTRAL jsou k dispozici 
speciální sety pro správné �išt�ní a údr�bu. Pat�í 
mezi n� speciální �isti� na okenní rámy, speciální 
p�ípravek na t�sn�ní a vhodný olej pro údr�bu 
díl� kování. 

Zkontrolujte okna, dve�e, rolety, ra� story nebo 
okenice a jejich ovládací prvky pravideln� jak na 
známky opot�ebení a poškození, tak i na jejich 
stabilitu. 

Doporu�ujeme nechat si kování zkontrolo-
vat odborníkem a pravideln� ho servisovat. P�i 
poškození sm�jí být pou�ity pouze originální 
náhradní díly. Pravideln� kontrolujte zejména 
upínací dr�áky a upev�ovací šrouby od okenic 
ohledn� známek opot�ebení, poškození nebo 
prasknutí a to v uzav�eném i otev�eném stavu. 

Veškerou údr�bu, která p�esahuje výše uvedenou 
ro�ní údr�bu, stejn� jako opravy a demontá�, musí 
provád�t pouze vyškolený odborný personál. Ze-
jména p�i poškození díl� kování sm�jí být pou�ity 
pouze originální náhradní díly. Nepoušt�jte se 
sami do �ádných zm�n na výrobku. 

Nepou�ívejte okna, dve�e, rolety, ra� story nebo 
okenice pokud je nutná jejich oprava. Kontrola a 
údr�ba elektrických �ástí musí být provád�na spe-
cializovanými spole�nostmi. 

 D�LE�ITÉ
Veškeré obalové materiály s nimi� jsou balené 
výrobky a montá�ní díly od spole�nosti FINSTRAL 
jsou recyklovatelné. Musí být tedy shroma��ová-
ny a likvidovány odd�len�. 
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NAŠE ŘEŠENÍ K NÁPRAVĚ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

P�ípad 1:
Okno se nezav�e
Okno se nedá zav�ít; zdá se, jako by se horní pant 
vyv�sil.  

Mo�ná p�í�ina
- Toto m��e zp�sobit špatná rukoje� / 
   grif p�i zavírání. 

�ešení
P�ive�te rukoje� do polohy pro výklop. Posu�te k�ídlo okna rukou sm�rem k 
rámu, dokud k�ídlo neusedne p�esn� na rám. Pokud je to nutné, p�itla�te siln�. 
Zatla�te na malou pá�ku v rohu okenního k�ídla dolu ke k�ídlu (viz. ná�rt) a 
sou�asn� oto�te kli�ku do vodorovné polohy (pro otev�ení). Vyzkoušejte po-
stup dvakrát nebo t�ikrát, pokud to nefunguje napoprvé. 

P�ípad 2:
Okno se nezav�e
Okno se nenechá správn� zav�ít. 

Mo�ná p�í�ina
a) Jednok�ídlé okno: Ujist�te se, �e se po celém ob-

vodu rámu nenachází mezi rámem a k�ídlem okna 
�ádná p�eká�ka. 

b) Dvou nebo vícek�ídlá okna: pá�ka pro uzav�ení 
štulpového k�ídla není stla�ena dolu. 

c) Díly kování nejsou o�išt�ny a namazány. 

�ešení
a) Jednok�ídlé okno: Odstra�te p�í�inu omezení, lehce zvedn�te k�ídlo a zatla�te ho. 

b) Dvouk�ídlé okno: Ujist�te se, �e se kli�ka pro otev�ení / zav�ení štulpového k�ídla nachází ve 
svislé poloze. Ov��te, zda je štulpové k�ídlo správn� zav�ené a v p�ípad� pot�eby mírn� zatla�te 
rukou. 

c) Podívejte se na stranu 22 „ro�ní údr�ba kování“.

Proniknutí vody do místnosti
Vytvá�í se konenzovaná voda na okn� nebo 
na okenní tabulce.  

Mo�ná p�í�ina
- Odvod�ovací otvory jsou zanesené ne�istotami. 

�ešení
- Vy�ist�te odtokové otvory uvnit� i venku pomocí kartá�ku nebo vysava�e. 

Kondenzát na okn�
Vytvá�í se kondenzovaná voda na okn� nebo 
na okenní tabulce. 

Mo�ná p�í�ina
-  Vlhkost vzduchu je p�íliš vysoká. 
-  Místnost nebyla dostate�n� v�trána. 
-  V blízkosti okna se nachází p�íliš mnoho rostlin. 

�ešení
- V�trejte místnost tak �asto, jak je to jen mo�né (viz. strany 10 a 11).
- Odendejte kv�tiny od oken.  
- Ov��te vn�jší p�í�iny: �erstvé omítky, slo�ení zdi, pozice pokoj� atd. 
- Kontrolujte �ast�ji vlhkost 

Plíse� okolo okna
Okolo oken nebo v rozích st�n se vyskytuje 
plíse�. 

Mo�ná p�í�ina
-  Nová okna t�sní lépe ne� ta stará. 
-  V místnosti je vysoká vlhkost a nedostate�ná 

vým�na vzduchu. 
-  D�m je nový a budova je stále ješt� vlhká. 

�ešení
- V�trejte místnost tak �asto, jak jen to je mo�né a odstra�te tak p�í�iny vlhkosti (viz. strany 10 a 11).
- Vysušte oblast plísn� teplým vzduchem a o�ist�te ji hadrem namo�eným v dezinfek�ním �istícím 
   p�ípravku. 
- Pokud je budova stále mokrá, v�trejte �ast�ji a zvyšte teplotu o n�kolik stup��. Zárove� nechte 
   otev�ené interiérové dve�e, aby vzduch mohl cirkulovat mezi místnostmi. 
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P�ípad 1:
Okno se nezav�e
Okno se nedá zav�ít; zdá se, jako by se horní pant 
vyv�sil.  

Mo�ná p�í�ina
- Toto m��e zp�sobit špatná rukoje� / 
   grif p�i zavírání. 

�ešení
P�ive�te rukoje� do polohy pro výklop. Posu�te k�ídlo okna rukou sm�rem k 
rámu, dokud k�ídlo neusedne p�esn� na rám. Pokud je to nutné, p�itla�te siln�. 
Zatla�te na malou pá�ku v rohu okenního k�ídla dolu ke k�ídlu (viz. ná�rt) a 
sou�asn� oto�te kli�ku do vodorovné polohy (pro otev�ení). Vyzkoušejte po-
stup dvakrát nebo t�ikrát, pokud to nefunguje napoprvé. 

P�ípad 2:
Okno se nezav�e
Okno se nenechá správn� zav�ít. 

Mo�ná p�í�ina
a) Jednok�ídlé okno: Ujist�te se, �e se po celém ob-

vodu rámu nenachází mezi rámem a k�ídlem okna 
�ádná p�eká�ka. 

b) Dvou nebo vícek�ídlá okna: pá�ka pro uzav�ení 
štulpového k�ídla není stla�ena dolu. 

c) Díly kování nejsou o�išt�ny a namazány. 

�ešení
a) Jednok�ídlé okno: Odstra�te p�í�inu omezení, lehce zvedn�te k�ídlo a zatla�te ho. 
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svislé poloze. Ov��te, zda je štulpové k�ídlo správn� zav�ené a v p�ípad� pot�eby mírn� zatla�te 
rukou. 

c) Podívejte se na stranu 22 „ro�ní údr�ba kování“.

Proniknutí vody do místnosti
Vytvá�í se konenzovaná voda na okn� nebo 
na okenní tabulce.  

Mo�ná p�í�ina
- Odvod�ovací otvory jsou zanesené ne�istotami. 

�ešení
- Vy�ist�te odtokové otvory uvnit� i venku pomocí kartá�ku nebo vysava�e. 

Kondenzát na okn�
Vytvá�í se kondenzovaná voda na okn� nebo 
na okenní tabulce. 

Mo�ná p�í�ina
-  Vlhkost vzduchu je p�íliš vysoká. 
-  Místnost nebyla dostate�n� v�trána. 
-  V blízkosti okna se nachází p�íliš mnoho rostlin. 

�ešení
- V�trejte místnost tak �asto, jak je to jen mo�né (viz. strany 10 a 11).
- Odendejte kv�tiny od oken.  
- Ov��te vn�jší p�í�iny: �erstvé omítky, slo�ení zdi, pozice pokoj� atd. 
- Kontrolujte �ast�ji vlhkost 

Plíse� okolo okna
Okolo oken nebo v rozích st�n se vyskytuje 
plíse�. 

Mo�ná p�í�ina
-  Nová okna t�sní lépe ne� ta stará. 
-  V místnosti je vysoká vlhkost a nedostate�ná 

vým�na vzduchu. 
-  D�m je nový a budova je stále ješt� vlhká. 

�ešení
- V�trejte místnost tak �asto, jak jen to je mo�né a odstra�te tak p�í�iny vlhkosti (viz. strany 10 a 11).
- Vysušte oblast plísn� teplým vzduchem a o�ist�te ji hadrem namo�eným v dezinfek�ním �istícím 
   p�ípravku. 
- Pokud je budova stále mokrá, v�trejte �ast�ji a zvyšte teplotu o n�kolik stup��. Zárove� nechte 
   otev�ené interiérové dve�e, aby vzduch mohl cirkulovat mezi místnostmi. 



26

TECHNICKÝ SERVIS 

Pracujeme v souladu se sm�rnicemi jakosti RAL 
a testujeme výrobky podnikovou kontrolou kva-
lity tak, abyste obdr�eli výrobek bez závad. 
Pokud i p�esto pot�ebujete naše technické slu�-
by, kontaktujte, prosím, svého dodavatele. Ob-
jasn�te mu svou �ádost co nejp�esn�ji a sd�lte 
mu podrobnosti o Vaší zakázce. Na ka�dém 

oknu a dve�ích je etiketa s identi� ka�ním �íslem. 
Prosíme, neodstra�ujte štítek ani po montá�i. 
Dodavatel si pak m��e snadno a rychle zjistit 
technické informace doty�ného výrobku, pokud 
mu sd�líte p�íslušné identi� ka�ní �íslo. 

Okno dve�e,  posuvné dve�e

P�íklad štítku s identi� ka�ním �íslem
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Okenní a dveřní systémy

POZNÁMKY

P�ehled výrobk� spole�nosti FINSTRAL: 
Vše z jedné ruky: cenov� výhodná a udr�itelná výstavba a renovace, úspory energie a vysoká kvalita 
bydlení. 

- Okna a dve�e z plastu a plast-hliníku
- Okna a dve�e z hliníku
- Okna a dve�e z plast-d�eva a d�evo-hliníku
- Okenice
- Rolety, ra� story
- �aluzie, sít� proti hmyzu
- Zvedací-posuvné dve�e
- Zimní zahrady a prosklené nástavby
- Domovní dve�e z plastu a plast-hliníku
- Hliníkové domovní dve�e



FINSTRAL AG

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
ITÁLIE
T +39 0471 296611
F +39 0471 359086
�nstral@�nstral.com
www.�nstral.com
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