
Návod k obsluze a 
údržbě plastových 
a hliníkových oken
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Obsluha oken
OknaOko jsou vybavena celoobvodovým kováním, které 
umožňuje jednou čtyř-polohovou klikou uvést křídlo do 
polohy uzavřeno, otevřeno, mikroventilace, ventilace 
(kromě obloukových a šikmých oken lze mikroventilaci
namontovat u všech otevíravých sklopných oken od rozměru 
600x600 mm). Nastavení kliky pro jednotlivé polohy křídla je 
zřejmé z obrázku 1.

zavřeno otevřeno

mikroventilace ventilace 3



Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Neotvírejte křídlo proti ostění

Pozor na přivření části těla mezi rám a 
křídlo.

Pozor na nebezpečí vypadnutí (dětí)! 

Pozor na nebezpečí zranění při silném 
větru nebo průvanu při otevřeném 
křídle.

Je zakázáno vkládání ja-kýchkoliv
předmětů mezi křídlo a rám.

Zabraňte nadměrnému zatížení 
křídla.
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Čištění oken a dveří

Vaše nová okna (dveře) nevyžadují žádnou zvláštní péči, 
jejich údržba spočívá jenom v občasném omytí ulpělého
prachu běžným mycím prostředkem. 

Po ukončení stavebních prací je nutné okna čistit velmi 
opatrně, nikdy ne na sucho, ale za vydatného smáčení vodou 
s malou dávkou mycího prostředku. Zbytky malty nebo jiných 
tuhých materiálů by mohly vážně poškodit kování a těsnění 
oken. 

Při běžném čištění oken stačí omýt ulpělý prach vodou s 
použitím saponátu nebo mýdla. Při suchém čištění vzniká 
statická elektřina. Při silnějším znečištění od olejových skvrn 
můžete použít lihový čistící prostředek. 

Nikdy na okna a dveře nepoužívejte abrazivní materiály 
(písky apod.). Nepoužívejte ani technické prostředky jako 
rozpouštědla (benzín, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi 
čpavku), kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové apod.), 
ředidla a jiné agresivní látky, které by mohly způsobit 
neopravitelné poškození povrchu profilu. Nepoužívejte ani 
takové pomůcky, které mohou okna poškrábat, například 
brusný papír a drátěnky. 

Před příchodem zimy lehce potřete gumové těsnění 
glycerinem. Pravidelným ošetřováním (mazací tuk, olej) 
jednotlivých dílů kování zachováte jejich lehký chod a zároveň 
chráníte kování před předčasným opotřebením. 

Ochranné fólie je třeba z plastových a hliníkových profilů 
odstranit do 3 měsíců od dodání výrobku
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Větrání

Pro plastová okna je typická jejich vysoká těsnost, která 
neumožňuje tzv. přirozenou výměnu vzduchu 
netěsnostmi mezi rámem a křídlem, která je běžná u 
starých typů dřevěných oken.Důsledkem je hromadění 
vlhkosti v místnostech a následně pak možnost tvoření 
plísní. 

Z tohoto důvodu je nutné s novými okny OknaOko
změnit způsob větrání. Zde jsme pro vás připravili několik 
základních rad:
• Zejména v zimě větrejte účinně, tj. jednorázově, plným 
otevřením jednoho nebo více oken na dobu několika 
minut (podle venkovní teploty). Tím dosáhnete rychlé 
výměny vzduchu aniž by došlo k ochlazení stěn. Po 
uzavření oken se teplota v místnosti velmi rychle vrátí do 
optimální teploty aniž by bylo nutné zvyšovat výkon 
topení.
• Při poklesu venkovní teploty pod 0°C nepoužívejte pro 
větrání ventilaci nebo mikroventilaci.
• V letním období je naopak možné větrat dlouhodobě 
pomocí ventilační polohy okna nebo mikroventilace.
• V případě velmi vysokých venkovních teplot je vhodné 
okna neotevírat a větrat až v noci, kdy je teplota nižší.
• Při dokončovacích stavebních pracech, jako je omítání a 
betonování, zajistěte velmi intenzivní větrání.

Upozornění: okno otevřené do polohy mikroventilace je v 
případě vloupání pojišťovnami považováno za otevřené!
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Údržba kování oken

OknaOko jsou vybavena kvalitním kováním, které zaručuje 
bezproblémové ovládání, vysoký komfort a dlouhou 
životnost. Aby byla funkce kování zachována, je třeba zajistit 
následující údržbu.
1. Zamezte vniknutí malty, písku či jiných materiálů do 

prostoru kování. Pokud přece jen dojde ke znečištění, vše 
důkladně očistěte a vyzkoušejte funkci kování. V případě 
drhnutí ve vnitřních částech kování se obraťte na 
smluvního prodejce OknaOko.

2. Jednou ročně promažte všechny pohyblivé části dle 
návodu (obr. na straně 8). Mazací místa jsou označena 
symbolem kapky.

3. Spolu s promazáním zkontrolujte pozice jednotlivých 
vrutů. Případně povolené vruty nebo vruty s odlomenými 
hlavami je nutné utáhnout nebo vyměnit.

4. Pravidelné seřizování okna není nutné. Přesto však může 
vzniknout potřeba seřízení okenního kování, např. vlivem 
dilatace stavby nebo dlouholetým používáním okna. 
Pokud jste dostatečně zruční, můžete si provést seřízení 
sami. V opačném případě se raději obraťte na smluvního 
prodejce OknaOko.

5. Kování na okně je poměrně nákladné, je proto nutné 
všechny závady odstranit co nejdříve, aby nedošlo k jeho 
trvalému poškození.
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Seřízení oken (jen pro odborníky)

Upozorňujeme, že neodborným zásahem při seřízení 
kování, může dojít k nevratnému poškození funkce kování 
popřípadě i konstrukce okna. Takto vzniklé škody nelze 
reklamovat.

Pokud nejste odborně způsobilí, smluvní prodejce  
OknaOko® Vám zajistí seřízení kování vyškoleným 
servisním pracovníkem, a to dle ceníku servisních služeb.

První seřízení kování provede bezplatně smluvní prodejce 
OknaOko.

Kontakt
Sova stavební s.r.o.
Divize OknaOko

U Chaloupek 14/13
182 00 Praha 8

Loketská 10B
360 06 Karlovy Vary

Nádražní 500
564 01 Žamberk

telefon: 603 277 722
e-mail: vacura@sovastavebni.cz
www.oknaoko.cz
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