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MULTI TREND 
ПЛАСТМАСОВИ

ПРОЗОРЦИ

Обслужване и поддръжка
Обкови за двуосово отваряне 

TECHNIK DIE BEWEGT

MACO
MULTI

ОБКОВИ ЗА ЕДНО- И 
ДВУОСОВО ОТВАРЯНЕ

Указания за гаранция на продукта

• Вашите прозорци, съотв. врати са снабдени с   
 висококачествен обков за двуосово отваряне.   
 Обслужват се просто и безпроблемно, но въпреки  
 това е необходимо внимателно да прочетете   
 настоящото упътване и да спазвате указанията за   
 употреба. Във Ваш собствен интерес е да не   
 забравяте също така указанията за опасностите и   
 забраните, свързани с извършване или    
 неизвършване на дадени действия!

•  Съхранете за всеки случай това упътване за 
обслужване и поддръжка и информирайте другите 
потребители относно съдържанието на напътствията.

• Уверете се, дали е необходимо поставянето на стикер 
 с указания за ползване върху прозореца и ако е   
 необходим, дали е поставен.

• За да бъдат изправни Вашите прозорци през   
 годините, моля спазвайте указанията за    
 поддръжка!

Обслужване
Трайно проветряване на помещението.

Само за краткотрайно (екстремно) 
проветряване или за почистване на 
стъклата. Не оставяйте без надзор.

Ако прозорецът е без надзор, съотв. 
проветряването е нежелателно.

При изпълнение с 
микровентилация.

В случай, че вследствие на положение, вятър или 
течение прозорците се затръшват или отварят рязко, 
на разположение са специални принадлежности, 
които възпрепятстват това.

За се запази функционалността  
на обковите за двуосово  
отваряне, най-малко веднъж 
годишно да се извършват 
следните сервизни дейности:

• Частите, които са от значение 
 за сигурността, да се проверяват 
 периодично за износване.

• Всички подвижни части и точки на  
 заключване на обкова трябва да  
 се смазват.

• Да се използват само такива почистващи    
 и поддържащи средства, които не увреждат   
 антикорозионното покритие на частите.

Поддръжка

Същите указания за поддръжка важат и за всички 
типове прозорци, които не са специално упоменати 
в упътването (напр. двукрили двуосови, съотв. 
едноосови или накланящи се прозорци)!

Насрещниците, 
заключващите 
цапфи и видимата 
работна част под 
водещите шлицове 
да се смазват с 
грес или технически 
вазелин. 

При проветряване с няколко 
позиции
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Специализираното предприятие трябва да обърне 
особено внимание на постановките по-долу, тъй като 
производителят на обкова не може да влияе при 
поставянето му!

Общи съвети за Вашия прозорец
 

Добрият прозорец може повече от това да пропуска 
единствено въздух и светлина:

Той е формиращ облика на сградата елемент и 
същевременно част от нея, към който се поставят високи 
технически изисквания.

Освен така важната поддръжка на обкова редовно 
проверявайте повърхността, стъклата и уплътненията и 
отстранявайте повредите.

При почистване 
не използвайте 
разяждащи препарати, 
а само сапунена вода!

Опасности и забрани

Не натоварвайте допълнително крилото.

Не блъскайте крилото срещу зидарията 
(нишата) на прозореца.

Не поставяйте предмети в процепа между 
крилото и рамката на прозореца.

Опасност от нараняване (притискане) на 
крайниците в процепа между крилото и 
рамката на прозореца.

Опасност от падане.

Опасност от нараняване вследствие на 
силен вятър.

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173

A-5020 SALZBURG
TEL  +43 (0)662 6196-0

FAX  +43 (0)662 6196-101
E-Mail: maco@maco.at

www.maco.at

Best.-Nr. 750332
Erstellungsdatum: 
August 2006
Alle Rechte und Ände-
rungen vorbehalten.

Монтаж и демонтаж на крилото:

Демонтаж:
При затворено крило 
изтеглете надолу щифта на 
пантата.

Монтаж:
Закачете крилото 
и го прихлупете (не 
затваряйте). Вкарайте 
щифта до защипване на 
пружината.

Задължителен оптически 
контрол на положението 
на щифта
(виж схемата)!

При неспазване:
Възможно изпадане на 
крилото!

MACO BESCHLÄGE GMBH
HAIDHOF 3

D-94508 SCHÖLLNACH
TEL  +49 (0)9903 9323-0

FAX  +49 (0)9903 9323-199
E-Mail: d-maco@maco.de

www.maco.de

Настройки по прозореца За производителя и монтажника

Тези настройки по обкова както и монтажът и 
демонтажът на крилата се извършват единствено от 
специализирано предприятие.

Реглаж на долна панта:
Вертикално и хоризонтално с 
шестостенен ключ 4 мм.

Сила на притискане:
TX 15.

Реглаж на 
осигурителката:
Разхлабвате 
винта с ТХ15, 
настройвате 
по височина и 
стягате.

Ако въпреки наличието 
на осигурителка се 
стигне до неправилно 
превключване: 
натиснете я и завъртете 
дръжката в желаното 
положение.

Сила на притискане 
на ножицата:
Шестостенен ключ 4 мм.

Повдигане съотв. 
смъкване на 
ножицата:
Шестостенен ключ 
4 мм.

Винтът може да се 
показва максимум 1 мм!

На купувачите на врати и прозорци настойчиво препо
ръчваме да предоставят вграждането и монтирането 
на елементите на упълномощени специалисти.

i. S. цапфаЗаключваща цапфа

По-слабо притискане

По-силно притискане

Това е основната позиция на 
ексцентрика
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