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Beépítési, kezelési és karbantartási útmutató 
H5 NYÍLÁSZÁRÓKRA 

 
Kedves vásárlónk! Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztatónkat, hiszen az itt leírtak maradéktalan betartásával a megvásárolt 

nyílászárók használata egyszerűbbé válik, miközben ablakai, ajtaja otthona szerves részeként hosszú időn át az Ön kényelmét szolgálják. 

Mint azt már a vásárlás óta bizonyára tudja, a későbbi alakváltozás elkerülése érdekében a szerkezetek alkatrészei hibakiejtés után 
hossztoldott, illetve hibamentes fedőrétegű toldásmentes, vastagságban három rétegben ragasztott lapanyagból készülnek. 

Mindezt kiegészítendő a termék a hőszigetelő üveg szerkezettel (vagy betéttel), valamint a korszerű vasalat rendszerrel és a kiváló 
minőségű rugalmas légzáró tömítéssel és kiegészítőkkel válik a kor kívánalmainak megfelelő építőelemmé. 

 
 

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 
 
A megvásárolt nyílászáró beépítését minden esetben szakemberrel célszerű elvégeztetni. Az alábbiakban részletes útmutatással 

igyekszünk segíteni a beépítést végző munkáját. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Útmutatóban leírtaktól eltérő, szakszerűtlen beépítésből 
eredő esetleges meghibásodásokért a gyártó nem vállal felelősséget. 

 
 

MÉRETEK ÉRTELMEZÉSE: 
 

Ellenőrizzük, hogy a falnyílás mérete azonos-e a beépítendő szerkezet méretével. Mit jelent ez? 
Ha a vásárolt ajtó “Névleges mérete” 100x210 cm, akkor a nyílás méretnek legalább ekkorának kell lennie! Ebben az esetben ugyanis két oldalt 
és felül 1-1 cm az elhelyezési hézag, illetve a hőszigetelő hab helye. Ügyelni kell arra, hogy az elhelyezési hézag 2-3 cm-nél több ne legyen, mert 
ebben a vastagságban ugyanis a tömítő hab viselkedése megváltozik. 

AJTÓK esetében Pl.: Névleges méret: 100 x 210 cm névleges méretű ajtó 
 Falnyílás méret: 100 x 210 cm 
 Tok külméret: 98 x 209 cm 

ABLAKOK esetében Pl.: Névleges méret: 120 x150 cm névleges méretű ablak 
 Falnyílás méret: 120 x150 cm 
 Tok külméret: 118 x 148 cm 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABLAK AJTÓ 
 

BEÉPÍTÉS MENETE: 
 

1. lépés KILINCS 
Szereljük fel a csomagban található kilincset a beépítendő ablakra, ajtóra! 
Ajtó esetén először be kell illeszteni a hengerzárbetétet (cilindert), majd a kilincsgarnitúrát kell felcsavarozni úgy, hogy a csavarok a belső tér felé 
essenek. 

2. lépés LEAKASZTÁS 
ABLAK esetében: 

1. kihúzzuk a felső sarkában lévő stiftet 
2. vízszintes, nyíló állásba helyezzük a kilincset 
3. kinyitjuk és leemeljük az alsó sarkában lévő sarokcsapágyról a szárnyat. 

AJTÓ esetében: 
1.  hengerzárbetét elfordításával oldjuk a zárat 
2.  kilincset lenyomva kinyitjuk az ajtót 90°-ig  
3. leemeljük a szárnyat a tokról 

- A leemelt szárnyakat támasszuk biztonságos helyre (megfelelő alátétre kell helyezni)! 
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3. lépés TOK BEHELYEZÉSE A FALBA 
Behelyezzük a tokot a falnyílásba, majd ékek segítségével vízszintes és függőleges helyzetbe rögzítjük, ügyelve arra, hogy az ékelésnél a tok ne 
deformálódjon, sarkai derékszögben maradjanak. FONOTS: Ékelni csak a sarokpontoknál szabad! Középen ékelni TILOS! 

4. lépés RÖGZÍTÉS 
A tokon ki kell fúrni a szerelőcsavarok helyeit Ø 6,5 mm-es fúróval. (A tokrögzítő csavar 7,5 x 
150-es, vagy 7,5 x 180-as is lehet) – darabszáma megegyezik az ábrán jelzett darabszámmal. 

5. lépés TÖMÍTÉS 
Az elhelyezési hézagot poliuretán habbal töltjük ki. Illetve a 150 cm szélesség felett a tokot 
belülről ki kell támasztani! 

6. lépés FELAKASZTÁS 
A leakasztott szárnyat visszaakasztjuk a leakasztás sorrendjének megfordításával, majd 
ellenőrizzük a helyes működést. Amennyiben szükséges, beállítjuk a kezelési útmutatónak 
megfelelően. 
 
FONTOS! 
 
A helyiségek nagy páratartalmát okozó tevékenységek (pl. utólagos vakolás, betonozás) 
következtében a szerkezetek alakváltozást, ill. felületi károsodást szenvedhetnek, ezért ilyen 
jellegű tevékenységtől az ablak beépítése után óvakodni kell! 
 
 
 
 
 
SOROLÁS 
 
A szerkezetek egymáshoz való összeépítése soroló lécek segítségével történik. 
 
 
 
 

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
 

 
A FEKETEABLAK ablakok és erkélyajtók egykezes m űködtetés ű, igény szerint Nyíló, Bukó, Bukó-Nyíló, Bukó-Toló és Emelő-Toló vasalattal 
szereltek. 
 
ABLAKOK és ERKÉLYAJTÓK: 
 

A kilincsek a mellékelt ábrán megadott módon elfordítva a szerkezetek a következő alapfunkciókat 
biztosítja: 
 
 BUKÓ NYÍLÓ BUKÓ-NYÍLÓ 
 szerkezet szerkezet szerkezet 
 ablak, erk. ajtó ablak, erk. ajtó ablak, erk. ajtó 
 
 
1. állás Buktatott Zárt Zárt  

 
2. állás Zárt Nyitott Nyitott  

 
3. állás   Buktatott  

 
4. állás   Nyitáshatárolás  

 
5. állás  Nyitáshatárolás Résszell őztetés  
 
 

AZ EGYES ÁLLÁSOK FUNKCIÓI 
 
Zárt állás:  Zárt állásban a nyílászárók légmentesen zárnak (kb. 600 Pa nyomáskülönbségig). Ebből következően a helység szellőzését a friss 
levegő ellátását a továbbiakban leírt nyitásmódokkal illetve szükség esetén egyéb szellőztetők alkalmazásával kell megoldani. 
 

FONTOS TUDNIVALÓ! 
 

A nem elégséges szellőztetés esetenként páralecsapódást, ezáltal penészedést, 
alakváltozást és felületi károsodást okozhat az ablakon. Az ebből eredő károsodásokra 

garanciavállalásunk nem vonatkozik! 
 
Nyitott állás:  A nyitott állás tisztítás és szellőztetés céljára szolgál, különösen a fűtési időszakban, amikor egy gyors szellőztetéssel biztosítjuk a 
friss levegőt anélkül, hogy a helység lehűlését okoznánk. 
 
Buktatott állás:  Szellőztetés céljára szolgál. A buktatott állás főleg nyári időszakban alkalmas a helység helyiség szellőztetésére. 
 
Tisztító állásba buktatott állás:  A bukó vasalattal felszerelt szerkezetek tisztítását teszi lehetővé. A biztosító fül elfordításával a bukó ollót ki kell 
akasztani, így a szárny teljesen lenyílóvá válik. 
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BEJÁRATI AJTÓK KEZELÉSE  
 
 
A bejárati ajtók – zárműködtetésüket tekintve – alapvetően kétféle kivitelben készülnek: 

1. kilincsműködtetésű zár esetében a bejárati ajtó vasalatának záró elemei (zárnyelv, csapok, görgők) a kilincs vízszintes pozícióhoz 
képesti felfelé mozdításával kerülnek záró pozícióba. A záródási pontok oldása a kilincs lenyomásával érhető el. A zárhoz tartozó (egy 
vagy több) hengerzárbetét (cilinder) elfordítása a kilincs lenyomását teszi lehetetlenné annak reteszelése által. Az ilyen típusú zárakhoz 
külső-belső oldalon kilinccsel szerelt garnitúra tartozik. 

2. cilinderműködtetésű zár esetében a fent említett záró elemek kizárólag a hengerzárbetét segítségével (kulcs elfordításával) 
működtethetők. Az ilyen típusú zárakhoz külső oldalon gombfogantyúval, belső oldalon kilinccsel szerelt garnitúra tartozik. 

!!!VIGYÁZAT!!! 
CILIDERMŰKÖDTETÉSŰ AJTÓZÁR ESETÉN AZ AJTÓSZÁRNY BECSUK(ÓD)ÁSÁT 

KÖVETŐEN A SZÁRNY KÍVÜLRŐL KIZÁRÓLAG KULCS SEGÍTSÉGÉVEL NYITHATÓ 
(„KIZÁRÁS” VESZÉLYE)! 

 
 

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ 
 

Annak érdekében, hogy a nyílászáró szerkezet hosszú ideig kifogástalanul működjön, kérjük az alábbi javaslataink betartását: 
 
FESTÉS 
 

Amennyiben Ön festetlen (ALAPKEZELT) szerkezetet vásárolt, a festést 1 hónapon belül el kell végezni, mivel az csak gomba és 
rovarkárosítók ellen védő alapozó szerrel van ellátva. Az alapozás az időjárás ellen csak minimális mértékben véd. 

 
A házilagos festéshez a kereskedelemben kapható, festékgyártó által kültéri festésre javasolt festékek használhatók fel. 
 
A GYÁRILAG KÉSZRE FELÜLETKEZELT SZERKEZETEK ÁTFESTÉSÉRE NINCS SZÜKSÉG!!! 
 

FONTOS! 
Festéskor ügyelni kell arra, hogy a vasalatok mozgó alkatrészeire festék ne kerüljön, mert ez a 

vasalat működését nehezíti, esetleg lehetetlenné teszi. Festés előtt a szárnyból a légzáró 
tömítést ki kell húzni, majd a festék megszáradása után vissza kell helyezni. 

 
FESTETT FELÜLET ÁPOLÁSA, UTÓLAGOS KEZELÉSE 
 
 

Ha a felületkezelés házilagosan történt, évente szemrevételezéssel át kell vizsgálni a külső felületeket, nem sérült-e valahol a festékréteg. 
Időjárásnak kitett oldalakon háromévente érdemes a felületkezelést felújítani; ha nagyon rongálódott, át kell festeni. 

 
Ha a felületkezelés gyári, a beépítést követő évtől kezdve, évente felületápoló balzsammal (REMMERS Induline Holzpflegebalsam ) kell 
kezelni a külső oldalakat a felületkezelő anyagot gyártó cég ajánlása szerint. Ezzel ugyanis regenerálhatjuk a felületkezelő anyag külső 
rétegét. Így lényegesen növelhetjük annak élettartamát. A kezelés nem igényel különös szaktudást; a balzsamon feltüntetettek szerint kell 
elvégezni. 

 
VASALAT KARBANTARTÁSA 
 

A mozgó, egymáson csúszó alkatrészeket évente vékonyan be kell olajozni és a fellazult csavarokat után kell húzni. 
 
VÍZVETŐ SÍN KARBANTARTÁSA 
 

A vízvető sín csatornájában esetlegesen lerakódott szennyeződéseket rendszeresen el kell távolítani, kifolyónyílások eltömődésének 
elkerülése érdekében. 

 
TISZTÍTÁS 
 

Az ablaküveget és a szerkezeteket a háztartásban használt semleges mosószerekkel lehet tisztítani. Mosáshoz kéz meleg vizet használjon! 
Ne tisztítson szemcsés súrolószerrel és karcolást okozó eszközzel! 
 
 
 
Amennyiben a szakszer ű beépítés és kezelés mellett termékeinkkel szemben szavatossági igény merül 

fel, kérjük forduljon a FEKETEABLAK vev őszolgálatához. 
 
 

 Tisztelettel: 
  
 Fekete Tibor 
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