
 
Beépítési, kezelési és karbantartási útmutató 
Kedves vásárlónk! Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztatónkat, hiszen az itt leírtak maradéktalan 
betartásával a megvásárolt nyílászárók használata egyszerűbbé válik, miközben az ablakok otthona 
szerves részeként hosszú időn át az Ön kényelmét szolgálják. 
 
BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 
A megvásárolt nyílászáró beépítését minden esetben szakemberrel célszerű elvégeztetni. Felhívjuk 
szíves figyelmét,hogy az Útmutatóban leírtaktól eltérő, szakszerűtlen beépítésből eredő esetleges 
meghibásodásokért a forgalmazó nem vállal felelősséget. 
1. lépés: Ellenőrizzük, hogy a falnyílás mérete azonos-e a beépítendő ablak méretével. A tok külső 
mérete és a falfelület között körben 10-13 mm hézag szükséges a hőtágulásból adódó mozgások miatt.  
Szereljük fel a csomagban található kilincset a beépítendő nyílászáróra! Ezt úgy tegyük, hogy a kilincs 
függőlegesen lefelé nézzen!  
2. lépés: Válasszuk le a szárnyat a tokról! Ezt a következőképpen kell elvégezni (A műveletet célszerű két 
személynek végezni!): 
- A kilincsoldallal ellentétes oldalon a felső vasalatelemnél ki kell húzni a rögzítő csapot (lefelé); 
- Ezután a kilincset el kell fordítani vízszintes állásba (Ez minden esetben az üvegmező felé fordítással 
történhet.); 
- Az így kinyitott ablakszárnyat “tárjuk ki” 90°-ra úgy, hogy közben ügyeljünk arra, hogy a felső sarkon a 
szárnyat már nem rögzíti semmi sem a tokhoz; 
- Ezt követően a szárny leemelhető a tokon lévő vasalatelem csapjáról; 
- A leemelt szárnyat támasszuk biztonságos helyre a megfelelő alátétre helyezve! 
3. lépés 
A beépítésre előkészített tokot (tokokat) behelyezzük a falnyílásba, majd elvégezzük a pontos szintezést 
(a megfelelő magassági pozíciót és a vízszintezést a tok alá tett alátétekkel érjük el).Ha a tok megfelelő 
magasságra és vízszintbe került ellenőrizni kell, hogy a falnyílásba a falsíkkal párhuzamosan helyezkedik-
e el. Ezt követően a felső sarkokon ékeléssel rögzíteni kell ideiglenesen a tokot. 
A felső sarokpontok ki-be mozgatásával a tokot pontosan függőlegesbe állítjuk, majd a vízszint és függő 
folyamatos ellenőrzése mellett a tokrögzítőket a falhoz fúrva rögzítjük a tokot a falazatnak megfelelő 
méretű és minőségű csavarokkal. Ha a beállítások a rögzítés folyamán nem mozdultak el, és ellenőriztük 
az átlókat is visszaakaszthatjuk a szárnyat a tokra. Visszanyomjuk a korábbiakban kihúzott rögzítő csapot, 
majd zárjuk az ablakot. Ha minden szintezés tökéletesen sikerült, a szárny akadálymentesen kell, hogy 
működjön! 
Ha nem, a következők a teendők: 
Ha a szerkezet alul ütközik valaminek, azaz “lóg”, az alsó vasalatelem külső oldalán lévő csavar 
forgatásával (”4-es” imbuszkulccsal) “megemelhetjük” a szárnyat.  Vagy – a szárny nyitott állapota mellett 
– 4-es imbuszkulccsal a szárnyat elbillenthetjük a felső sarokpont körül. Szintén nyitott állapotban, belül, a 
felső vasalatelemnél ugyancsak “4-es” imbuszkulccsal el tudjuk billenteni a szárnyat az alsó sarokpont 
körül. 
FONTOS! A VASALAT BEÁLLÍTÁSÁT ÉRDEMES SZAKEMBERRE BÍZNI! 
Ha a szerkezet akadálymentesen működik, akkor végezhető el a hőszigetelő, PUR habos hézagtömítés. 
A hab dobozán erre vonatkozólag találunk utasítást. A tokot 90 cm-es hosszúság fölött középen ki kell 
támasztani (függőleges és vízszintes irányban is) hogy a hab ne tudja összenyomni. 
FONTOS! BEÉPÍTÉS UTÁN A VÍZ BEJUTTATÁSÁVAL JÁRÓ MUNKÁLATOK (PL. VAKOLÁS, 
BETONOZÁS) ESETÉN GONDOSKODNI KELL A HELYISÉG MEGFELELŐ SZELLŐZTETÉSÉRŐL, 
HOGY A NEDVESSÉG MIELŐBB ELTÁVOZHASSON! AZ ILYEN NEDVESSÉG OKOZTA HIBÁKÉRT A 
GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET! 


