
Roto vrtljivo nagibno okovje
Navodila za vgradnjo
oknen in balkonskih vrat
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Sredinsko fiksiranje
Aretirnik

b) Sprostiti sredinsko fiksiranje

a) Izdobavljeno okovje v sredinskem
položaju-fiksiranju

Krilo / Okvir
Montaža okovja

1. Kraj anje okovja s pnevmatskim orodjemš 2 Stabilna zveza.

4. Sredinsko fiksiranje delov okovja3. Potek vgradnje, predlog

2

3

7

6

55

41

6

1 Vogalnik
2 DK Vogalnik P
3 DK-Gonilka
4 Vogalnik škarij P
5 Vodilo škarija
6 Srednja zapora, horizontalno

in vertikalno
77 Kotna spona

Redosled montaže
se mora upoštevati

natakniti

natakniti
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Standardni nagib (140mm) Zmanjšan nagib (80mm)

180°

Drsnik Oporna
ročica

Drsnik ročica
Oporna

Nagib 140mm

Nagib 80mm

Končni položaj drsnika Končni položaj drsnika

Krilo / Okvir
Montaža škarij

3Roto NT - Januar 2011



Orodje za nastavljanje

Skica Opis Šifra materiala

Imbus kljuc za nastavljanje 4 mm 208 609

Imbus kljuc za nastavljanje 2,5/4 mm 230 764
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Plastična okna in balkonska vrata Lesena okna in balkonska vrata

Ležajna stran K Ležajna stran A Ležajna stan E5 Ležajna stran A

Ležaj škarij

Kotni ležaj
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Nastavaljanje ležaja škarij / kotnega ležaja
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Vpetje okenskega krila

Sornik vstaviti samo pri zaprtem
položaju krila.

Sornik
Montaža - kon na pozicijač

1. Sornik ro no
vstaviti

2. Sornik z ro ico
potisniti v kon ni
položaj

č

č
č

Ro ica za izvla enje sornika

230 765

č č
SAP

Snetje okenskega krila

Sornik potegniti ven samo pri zaprtem
položaju krila.

Sornik
v tej poziciji z ro ico
za izvlek sornik
potegniti ven

č

Nastavek za izvlek sornika
SAP

Okvir - ležajna stran min. potreba po prostoru
(vklju no s pokrivnimi kapicami)č

Teža krila 100 kg

Navodila za montažo
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Oblika čepa Regulacija Naležni pritisk Višina Stranski pogled Orodje

Čep

90° 90°

+ /– 0,8mm

Čep

90° 90°

+ /– 0,8mm

Čep

90° 90°

+ /– 0,8mm +/– 0,2mm

180° 180°

– +/– 0,4mm

270° 270°

+ /– 0,8mm +/– 0,6mm

360° 360°

– +/– 0,8mm

V

Nastavljanje zapirnih epovč
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Vzdrževanje varnostno pomembnih delov

Pri rednem mazanju (min. 1x letno) vseh funkcionalno
pomembnih delov na krilu in okvirju vzdržujete lahko delovanje
vašega Roto okovja in ga varujete pred predčasno obrabo.
Varnostni zapirni elementi potrebujejo redno mazanje, s tem
preprečimo nepotrebno obrabo.

Vzdrževanje

Uporabiti je potrebno nekisle in nesmolnate masti

Razen tega je potrebno preveriti tudi sediš a posameznih vijakov.
Morebitne odvite vijake je potrebno nemudoma priviti ali zamenjati.

č

Okovje se lahko čisti le z mehko krpo ter pH nevtralnimi in
razredčenimi čistili. Za čiščenje se ne sme uporabljati agresivnih,
kislih čistil ali sredstev za poliranje, saj lahko le ta povzročijo
poškodbe na okovju.
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Nevarnost !

..

.

Nevarnost poškodbe!

Vrtljivo nagibno posluževanje

Zaprt položaj Odprt položaj Kip položaj
Izogibati se napač emu
posluževanju

n

Za zagotovitev vaših oken ter zagotavljanju , je potrebno upoštevati spodaj prikazana
navodila.

funkcionalnosti varnosti

Okensko krilo se ne sme
zadevati v zidno špaleto.

Med okensko krilo ter okenski
okvir se ne sme vstavljati
predmetov.

Pri mo nem gibanju zra nih
mas je potrebno okensko
krilo zapreti.

č čOkensko pololivo se ne
sme dodatno obremeniti
z bremenom.

V primeru loputanja
okenskega krila, lahko pri
tem pride do poškodb. Pri
zapiranju okna ne posegaj
z roko med krilo ter okvir.

Kjer imajo osebe kot so to
otroci ter duševno motene
osebe dostop do oken, je
priporo ljivo okensko krilo
zavarovati pred nepooblaš enim
odpiranjem, npr. z vrtljivim
varovalom.

č
č
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