
 

Pokyny k údržb ě 

Tato okna jsou vybavena OS kováním firmy Winkhaus – 
GU  Kování firmy Winkhaus – GU je lehce ovladatelné a 
pracuje bez závad. Nejlepší materiály a dokonalé 
zpracování zajišťuje dlouhou životnost. 

Údržba výrobku  

Jednotlivé části kování musí být na místě jejich použití 
pravidelně zkoušeny a musí být kontrolováno jejich 
opotřebení. Podle potřeby je nutné dotáhnout připev-
ňovací šrouby, resp. některé díly vyměnit. Kromě toho 
musí být nejméně jednou ročně provedeny následující 
údržbové práce: 

• všechny pohyblivé díly a všechny uzavírací body OS 
kování se musí promazávat a pro čištění je možno 
používat jen takové čistící prostředky a prostředky pro 
údržbu, které nenaruší antikorozní ochranu kování 

• seřizovači práce na kování - obzvláště v místě roho-
vého vedení a nůžek - stejně jako výměnu dílů, vysazování 
a zavěšování otevíravých křídel může prováděn jen 
odborně způsobilá firma. Při ošetřování vnějších poloh 
(např. při natírání oken a balkónových dveří) musí být 
všechny části kování chráněny také proti znečištění. 

Winkhaus CR, s.r.o. • Mirošovická 704 • 251 64 Mnichovice • Telefon: +420 323 627 040-1, 050-1 • Fax: +420 323 627 049, 059 - www.winkhaus.cz 

 

Všeobecné informace 
o výrobku  

Návod k údržb ě 
pro koncové 
odběratele  

- Winkhaus autoPilot  
- GU 
 

Návod k údržbě Strana  
pro koncové odběratele 



Všeobecné informace o  
výrobku 

Návod k údržb ě 

pro koncové odb ěratele  

Návod k údržbě 
pro koncové odběratele 

Strana 2  

  

Uzavírací místa označená "X" jsou použita jen u větších (vyšších, širších) oken. 
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Regulování přítlaku Winkhaus 
křídla k rámu prostřednictvím 
ručně stavitelného exzentru 
(mimostředového válečku): 

1. Povytáhnout 
2. Otáčením nastavit 

potřebný přítlak (+/- 
0,8 mm) 

3. Nechat zpět zaskočit 
 
Regulování přítlaku  GU křídla k  
rámu prostřednictvím hvězdičkou 
stavitelného exzentru  (mimostřed- 
dového válečku) :  
1. Otáčením hvězdiěkou nastavit 
     potřebný přítlak (+/- 0,8 mm) 

Pro lehkost chodu kování 
je nutné kování Winkhaus 
autoPilot - GU cca. jedenkrát 
ročně promazat mazacím 
tukem. 
Chráníte tím kování před 
předčasným opotřebením. 


