Ohutus, käitlemine, hooldus ja korrashoid REHAU akende väärtuse säilitamiseks
Mida teha kõigepealt?
Eemaldage kaitsekile kohe pärast akende paigaldust. Seejärel tuleb aknad
puhastada paigaldamisel tekkinud mustusest.
Kuidas raami ja klaasi regulaarselt hooldada?
Raamidele vihmast ja tolmust tekkinud mustuse saab kergesti eemaldada tavamüügis oleva aknapesuvahendi või REHAU hooldusvahendi ja pehme, niiske lapiga.
Aknaklaaside puhastamiseks kasutage puhast sooja vett ja klaasipuhastusnahka.
Pane tähele:
▪▪ Ärge kasutage agressiivseid ega lahustipõhiseid hooldus- ja poleerimisvahendeid,
nt atsetoon jne.
▪▪ Ärge kasutage abrasiive
▪▪ Ärge kasutage tugevaid vahendeid, nt spaatlid, traatharjad, kuna need võivad
pinda pöördumatult kahjustada
Mida peaks raskesti eemaldatava mustuse korral jälgima?
Õhusaaste (nt lennukite, tööstuse mustus) võib põhjustada raskesti eemaldatavaid
ladestumisi. Raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks ja vältimiseks soovitame regulaarselt puhastada REHAU puhastusvahendiga.
Soovitus:
Teie akna pikaajalise ja sujuva toimimise tagamiseks soovitame usaldada akende
furnituuri hooldus ja reguleerimine REHAU aknatootjatele.
Oma akende hoolduseks vajate:
▪▪ Kerge mustuse korral tavalist pesuvahendit profiilide ja klaaside regulaarseks
puhastamiseks
▪▪ Klaasipuhastusnahka
▪▪ Vaiguvaba õli liitmike hooldamiseks
▪▪ Pehmeid ja niiskeid lappe, et säilitada kauneid ja läikivaid REHAU profiilipindasid
▪▪ Silikoon-hoolduspliiats tihendite määrimiseks
Teave REHAU hooldus- ja puhastusvahendite kohta:
REHAU pakub erinevat tüüpi profiilipindade jaoks erinevaid puhastus- ja hooldusvahendeid. Puhastusvahendeid saab osta eraldi ja ka komplektina (sh liitmike õli,
tihendite hoolduslapp ja puhastuslapp). Nende toodete saamiseks pöörduge oma
REHAU aknatootja poole.
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Plastpinna puhastusvahendeid tuleb koostisosade suhtes alati kriitiliselt kontrollida. Lisainformatsiooni leiate „Reinigung und Pflege von
Kunststofffenstern“ RAL- Gütegemeinschaft
Kunststoff-Fenster- profilsysteme e.V.
(www.gkfp.de) lehelt inglise ja saksa keeles.

Juhised suluste hooldamiseks:
suluste liikuvaid osai tuleb õlitada vähemalt kord aastas.

Vältige vahelejäämist,
mis ohustab teid avatud
ja lukustamata akna
korral.
Aken:
Avatud akende korral ei
saa välistada tuulest
tingitud kahjustusi.
Lukustage aknad tuulistel
ilmadel.

Juhised õigeks tuulutamiseks:
Kaasaegsed aknad sulguvad väga tihedalt ja säästavad seega palju
soojusenergiat, mistõttu on väga oluline tubade regulaarne tuulutamine. See hoiab ära hallituse tekke, ehitiste kahjustumise ja elukeskkonna halvenemise.

Lükanduksed:
Sulgege uks aeglaselt ja
ettevaatlikult.
Vältige õnnetusi.
Jälgige, et avatud aknad
ei jääks kunagi järelevalveta, seda eriti lastega
peredes.

Effektiivseks tuulutamiseks avage
samaaegselt kõik aknad. Tõmbetuulega
vahetub õhk lühikese ajaga täielikult ja
seinad ei jahtu maha. Soovitatavaid
ventilatsioonitüüpe on kirjeldatud ka
standardis DIN 1946-6.

Vältige akende
koormamist.
Ärge kasutage akent
asjade ega riiete riputamiseks.

Juhised pöörd-kald akna
kasutamiseks
Akna kallutamine: käepide
vertikaalselt ülespoole
Kaldasend
Akna avamine:
käepide horisontaalselt

Akna sulgemine:
käepide vertikaalselt
allpool

Teie aknatootja:

Pöördasend

Tehniliste muudatuste õigus.

Kasutusviga – mida teha?
Kui aknaraam kaldub ootamatult avatud
asendisse ja raam vabaneb lukustusest,
tuleb toimida järgmiselt:
1. Pöörake käepide kaldasendisse.
2. Vajutage raam täielikult vastu lengi.
3. Vajutage raami hoovale (käepideme
küljes olev hoob) ja keerake käepidet
90 kraadi.
4. Keerake käepidet veel 90 kraadi alla
lukustusasendisse.
5. Nüüd saate akent jälle tavapäraselt
kasutada.

