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Annak érdekében, hogy ablakának működőképességét és biztonságát hosszan megőrizze,  feltétlenül 
tartsa be az alábbi útmutatásokat!

Az ablakszárnyat nem szabad 
további súllyal megterhelni.

Az ablakszárnyat ne csapja vagy 
nyomja a belső falfelülethez.

A  szárny és a tok közé ne 
tegyen tárgyakat.

Vigyázat! Az ablakszárny 
becsap(ód)ása sérüléseket 
okozhat. Becsukáskor ne 
nyúljon a szárny és a keret 
közé.

Ott, ahol kis gyerekek, vagy szel-
lemi fogyatékos személyek hoz-
záférnek az ablakhoz, a szárnyakat 
kinyitás ellen biztosítani kell, pl. 
elfordítás elleni reteszeléssel, vagy 
zárható kilinccsel.

Erős légmozgás esetén az ablakot 
ne hagyjuk kinyitott, elforgatható 
állapotban.

FIGYELEM! A bukóra állított ablak egy betörő számára nyitott ablakot jelent!

Kerüljük a hibás 
működtetést!

Működtetés

Szívből örülünk, hogy az ACTUAL termékek mellett döntött. 
Kívánjuk, hogy sok öröme legyen lakótereinek kialakításában, 
és új ACTUAL ablakai szép kilátást biztosítsanak Önnek! 
                                                                                                           Az Ön ACTUAL teamje
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Ha rendszeresen (évente legalább egyszer) megolajozza* a szárnyakban és keretekben található összes, 
a működés szempontjából fontos vasalatelemet, akkor az Ön ACTUAL ablaka könnyen fog járni, és 
megóvja az idő előtti kopástól.  Az acélból készült biztonsági záralkatrészeket meg kell olajozni, hogy 
ezáltal elkerülje a szükségtelen kopást.  Ezen túlmenően ellenőrizni kell az egyes csavarok illeszkedé-
sét is.  Az esetleg meglazult csavarokat vagy lekopott csavarfejeket haladéktalanul meg kell húzni vagy 
újra kell cserélni.  A gyakorlatban különösen célszerűnek mutatkozott a spray formájú kenőanyagok 
használata.

*Ehhez használjon a kereskedelemben kapható sav-és gyantamentes olajat.

Zavar esetén kérjük, forduljon ACTUAL partneréhez.

Karbantartás

FIGYELEM! A bukóra állított ablak egy betörő számára nyitott ablakot jelent!
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Az ablak- és ajtóelemeket szakcégnek kell beszerelnie.

A saját szerelés következtében keletkezett hibákért és károsodásokért nem vállalhatunk 
garanciát. 

A szerelésnél védje az ablakokat, az üveget és a vasalatokat a sérülésektől és habarcs 
ráfröccsenésétől!	

A profilokon lévő ragasztó szalagokat, védőfóliákat, valamint az üvegen található címkéket a 
szerelés után azonnal távolítsák el!  Különösen ügyeljen a vágókoronggal végzett munkálatoknál 
keletkező szikrákra amelyek az üvegen, és a profilon maradandó nyomokat hagyhatnak!

Rögzítés a falszerkezethez:

A rögzítést mechanikusan kell elvégezni! Hab, ragasztó vagy hasonlók nem alkalmasak ablakok 
és ajtók rögzítéséhez.

Szerelővassal /falkarommal/ történő szerelésnél:
Csavarja be a termékkel együtt szállított falkarmot.  A sarkoktól mért távolság legyen kb. 150 
mm.  A falkarmok közötti távolság: max. 700 mm.
A műanyagból, alumíniumból és fából készült ablakoknál a következő rögzítési lehetőségek 
alkalmazhatók:

Az olyan nagyméretű és nehéz elemeknél, mint erkélyajtók, lakásajtók, toló-bukó ajtók, emelő-
toló ajtók vagy 3-rétegű üvegezés, a dűbeles szerelést javasoljuk. Ez a szerelési technika ugyanis 
a keletkező erőket közvetlenül és ezáltal hatékonyabban tudja levezetni a falazatba.  

1.

2.

3.

Szerelési útmutató

Innenputz Innenputz

Dübelmontage
Außenputz

Laschenmontage

Außenputz

Innenputz

Außenputz

SZERELÉS DŰBELLEL SZERELÉS	FALKAROMMAL
KÜLSŐ  VAKOLAT KÜLSŐ  VAKOLAT KÜLSŐ  VAKOLAT

BELSŐ  VAKOLAT

BELSŐ  VAKOLAT BELSŐ  VAKOLAT
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Ablakszerelés:  
	 	 	 	 	 	
Az ablakszárnyak kiakasztása:    																																																																																			

Szereljük fel a kilincset, és zárjuk be az ablakot. Amikor az ablakszárnyak zárva vannak, lefelé 
húzzuk ki az ollóscsapágy rögzítőcsapját (lásd a speciális útmutatót). Nyissuk ki az ablak-
szárnyat. Figyelem! A szárny a felső ollóscsapágyban már szabadon van! Emeljük ki fölfelé a 
szárnyat a sarokcsapágy rögzítőcsapjáról (lásd a 6. oldalon található Látható vasalat be- és 
kiakasztása c. ábrát).

Az ablak beállítása:

Az ablakkeretet behelyezzük a falnyílásba. Ezután ékekkel, pontosan függőbe, 
derékszögbe állítjuk be.

Az ablakot – ablakkeret csavarokkal (Bulldex) – a falazathoz rögzítjük 

Ablakszárnyak beakasztása:
Akassza be a szárnyakat és csukja be az ablakot. Dugja vissza az ollóscsapágy rögzítőcsapját. 
(Lásd a speciális útmutatót.)

Szakszerű rögzítés az osztrák ÖNORM B 5320 szabvány szerint:
Alapelve: „belül jobban szigetel, mint kívül“.

Szakszerű tömítés a síkok külső-,   közbenső-  és belső tömítéseinek hatékony együttműködéséhez 
– a „belül jobban szigetel, mint kívül“ elv alapján: mindez egy elemeiben összehangolt komplett 
rendszert alkot. Csak így lehet a nedvesség miatt keletkező károkat megakadályozni, és egész-
séges beltéri klímát létrehozni.

4.

5.

6.

Szerelési útmutató

KÜLSŐ  VAKOLAT KÜLSŐ  VAKOLAT

KÜLSŐ  VAKOLAT

BELSŐ  VAKOLAT BELSŐ  VAKOLAT

BELSŐ  VAKOLAT

SZERELÉS  VAKOLHATÓ  PROFILLAL SZERELÉS  SZIGETELŐ  FÓLIÁVAL SZERELÉS  SPECIÁLIS  HABBAL

SPECIÁLIS,
 VAKOLHATÓ 
KÜLSŐ PROFIL

SPECIÁLIS,
 VAKOLHATÓ 
BELSŐ PROFIL

KÜLSŐ SZIGETELÉS
/ PÁRAÁTERESZTŐ,
 VÉD A BECSAPÓ ESŐ ELLEN / 

BELSŐ SZIGETELÉS
/ LEVEGŐ ÉS PÁRAZÁRÓ / 

KÜLSŐ SZIGETELÉS, HAB / LÉGZÁRÓ /

BELSŐ SZIGETELÉS
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Speciális tanácsok kőből készült ablakpárkányokhoz, ill. kövezett teraszokhoz:

Ha Ön fóliázott, alumínium burkolattal ellátott műanyag ablakot, vagy rejtett vízkifolyóval 
készült műanyag ablakot szerel be, akkor feltétlenül be kell tartania egy az ablakpárkány és az 
ablak közötti 7 mm-es távolságot.

7.

Szellőztetés: 

Ügyeljen a levegő alacsony páratartalmára. A maximális légnedvesség ne lépje túl rövid időre 
sem a 65%-os értéket. Az ideális klíma: 35 – 50%-os páratartalom 20 C° szobahőmérsékleten. 
A  túlzottan nagy páratartalom belülről lecsapódhat az üvegtáblákra és oxidálhatja a vasalat 
elemeit. A fa ablakoknál ráadásul a fa nedvességtartalma is megnövekedhet, ami károkat okoz-
hat az ablakokon (az üveg szegőléceinek, a keretnek, stb. megduzzadása), ami javíthatatlan. 
Ezért rendszeresen és megfelelő mértékben szellőztessen (naponta legalább háromszor 20 
percig). A túlzottan magas légnedvesség penészgombák képződéséhez is vezet.

8.

Szerelési útmutató

Ablakok beállítása/utánaállítása / beakasztás és kiakasztás

Zárócsap

Állíthatóság °-ban Szorítónyomás Szorítónyomás 
 beállítása mm-ben

	
	
                –        normál

	 	 	
	 											+/- 0,8         nagy

	 	 	
	 	
	 											+/- 0,8        kicsi

Grundstellung

90°90°

270°270°

2
 
m
m

Kiakasztás:

csapot lefelé húzni
szárnyat nyitni és megemelni

szárnyat beakasztani és zárni
csapot benyomni

Beakasztás:

V

ABLAK CARAT BURKOLATTAL, 
FÓLIÁVAL,  ALSÓ VÍZKIVEZETÉSSEL

KÜLSŐ KŐPÁRKÁNY KÜLSŐ KŐPÁRKÁNY

PU
 H

A
B

PU
 H

A
B

ALAPBEÁLÍTÁS



	
7 

ACTUAL INSIDE

Rejtett vasalat masszív alaplemezzel. 

Kiakasztás:

1. Szereljük fel az ablakkilincset és nyissuk ki az ablakot. 
   Nyissuk az ablakszárnyat.
2. Tartsuk zárva a hibásműködtetés-gátlót, és billentsük be az ablakot.
3. Billentsük fel az ablakot, és kb. 45°-ra nyissuk ki.
4. Emeljük fel az ollót, és emeljük a piros műanyag biztosítóval ellátott           
   csap fölé, majd fordítsuk el.
5. A váltószárnyon lévő tolókart húzzuk hátra és akasszuk ki. 
   (Itt az elállási távolságot a 140 mm-es billentési tartományon belül
   80 mm-re lehet elállítani. Fordítsuk el a tolókart 180°-al.)

Beakasztás:

1. A rúdzár és a szárny legyen bebillentett állapotban.
2. A tolókart akasszuk a váltószárnyra.
3. Akasszuk be az ollót és a (piros műanyag biztosítóval ellátott)
   akasztócsapot.
4. Zárjuk be az ablakot.

A forgó szárny be- és kiakasztása:
A reteszelést az ablakszárny sarokpánti oldalán található fehér
műanyag gomb megnyomásával lehet oldani.

Az ablak szerelése:

Kérjük, hogy az ablakot gondosan és pontosan szerelje.  Az ablaknak már a szerelésnél rendesen 
kell működnie.  A rejtett vasalatok általában igen könnyen járnak. Ezért vegye figyelembe, hogy ezek 
az ablakszárnyak könnyen becsapódhatnak. Jó segítséget nyújthat egy nyíláshatároló alkalmazása.  
A nyílásszög kb. 87°.

Műanyag ablak INSIDE típusú vasalattal – ki- és beakasztás
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20 ÉV GARANCIA
az esetlegesen meghibásodó vasalat elemek pótolhatóságára. 

10 ÉV GARANCIA
A fehér PVC profilok színtartóságára. A színtartóság értékelési kritériumait az ISO 105-A03 jelű 
szabvány tartalmazza.  A színtartóság megfelelő, amennyiben a szürkeség skálán a 4 határértéket nem 
lépjük át.

10 ÉV GARANCIA
Az eloxált, illetve porszórt alumínium profilok felületének színtartóságára. Ezen tulajdonság értékelési 
kritériumait a DIN 67530 jelű szabvány tartalmazza, mely szerint a felületkezelés fényesség értéke 
nem lehet 30%-nál nagyobb mértékkel alacsonyabb, mint az eladás időpontjában.

7 ÉV GARANCIA
A fóliázott PVC profilok színtartóságára.  A színtartóság értékelési kritériumait az ISO 105-A03 jelű 
szabvány tartalmazza. A színtartóság megfelelő, amennyiben a szürkeség skálán a 4-es határértéket 
nem lépjük át.

5 ÉV GARANCIA
A hőszigetelő üveg belsejének bepárásodására. A hőszigetelő üvegek szemrevételezéssel történő 
vizsgálatának irányelveit és módszereit az Osztrák Hőszigetelő Üveggyártók Országos Egyesületének 
kiadványa tartalmazza.

5 ÉV GARANCIA
Minden egyéb alkotóelemre vonatkozóan, kivéve a kopó-súrlódó alkatrészeket.

3 ÉV GARANCIA

Az ajtóbetétekre és az árnyékolástechnikai berendezésekre, kivéve azok kopó-súrlódó alkatrészeit.

Az egyes alkotóelemek vizuális megítélése alapját az „Ablakok és homlokzatok minőségi irányelvei“ 
képezik. Kérjük, vegye figyelembe a következő oldalon található iránymutatásokat, a garanciális pon-
tok technikai határait, és a garanciális szolgáltatások terjedelmét.

A garanciális szolgáltatások végrehajtása:

A garanciális szolgáltatás, az alkatelemeknek az eredeti átadási helyszínen való költségmentes rendelke-
zésre bocsátását jelenti.  A szerelési és szállítási idő nem képezi a garanciális szolgáltatások részét.

Garancia tanúsítvány
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Minden egyes szállítmányt a megérkeztekor azonnal ellenőrizni kell a teljesség, a szállítás közben ke-
letkezett esetleges károsodás, és a nyilvánvaló hibák szempontjából.  A reklamációkat azonnal fel kell 
jegyezni a szállítólevélre. Egyéb hibákat a szerelés előtt, de legkésőbb a szállítmány megérkezésétől 
számított 8 napon belül, írásban kell jelezni a mindenkori ACTUAL kereskedelmi partner felé. 

A garancia akkor érvényes, ha a használat során a vonatkozó műszaki szabványok szokványos terhe-
lési értékeit nem lépik túl és a termék alkatelemeit rendeltetésszerűen használják.

A garanciális szolgáltatás kizárólag a termék javításából vagy pótlásából áll. Minden ezt meghaladó 
igény, különösen pedig az átalakításra, cserére, a vételár mérséklésére, harmadik személy általi sérü-
lés-elhárítás miatt igényelt költségtérítésre, valamint kártérítésre vonatkozó (ha az nincs törvényben 
előírva) az   ACTUAL  Fenster  AG  előzetes írásbeli egyetértése nélkül ki van zárva. A garancia 
keretén belül eszközölt pótlás vagy hibajavítás által a garanciális határidő nem hosszabbodik meg. 
A természetes kopás vagy olyan meghibásodások, amelyek gondatlan vagy szakszerűtlen kezelésre 
vezethetők vissza, a garanciából ki vannak zárva. Garanciális szolgáltatásokat, a már beépített eleme-
ken, csak a szabványnak megfelelő és szakszerű szerelés igazolása után végzünk.

Az üveg esetében az anyag tulajdonságaiból eredően, a feszültségekből származó esetleges spontán 
töréseket nem lehet teljesen kizárni. Az Actual cég ezért az elemek kiszállítása utáni első három 
hónapban bekövetkező spontán üvegtörések esetén, a pótüveget költségmentesen  szállítja. Megjegy-
zés: spontán üvegtörések csak az elemek beépítése utáni első hetekben várhatók.

A műanyag felületeken képződhetnek olyan szennyeződések, amelyeket csak igen nehezen lehet eltá-
volítani. Ezek oka a napfény, víz, valamint virágpollen, virágpor, rovar-ürülék, vagy akár féktárcsák 
és vasúti sínek, stb. kopásából eredő lerakódások hosszú időn át tartó kölcsönhatása. Az ilyen 
szennyeződések nem képezik a garancia alapját.  A szennyeződésekhez igazított tisztítási intervallu-
mok megvédik az elemeket a károsodásoktól. 

A garanciák az egyes különálló, gyári, új ablak-elemekre vonatkoznak. A kiárusításból származó 
elemekre a garanciális szolgáltatás nem vonatkozik. A több elemből összeállított felületekre a 
garancia alkalmazása a gyártó hozzájárulását igényli.

A Vevőnek a garanciális igényét annál az ACTUAL forgalmazó partnernél kell érvényesíteni, akivel a 
szerződéses kapcsolata fennáll. A szerelési hiányosságokért kizárólag a szerelő cég áll jót, és ezek nem 
tartoznak az ACTUAL garanciális kötelezettségeihez.

Az üvegtáblák közötti térben lévő fém ablakosztó lécek esetén, a nyitáskor és becsukáskor a techni-
kai adottságok miatt az esetleges zörrenő zajok nem zárhatók ki teljesen, ezért ezek nem jelentenek 
hibát.

Az üvegtáblák belső vagy külső felületein, vagy a kereteken képződő páralecsapódás a levegő páratar-
talmától a külső és belső hőmérséklettől, valamint a helyi légáramlattól függ.  A páralecsapódás ezért 
nem jelenti az ablak- vagy ajtóelemek hibáját (ÖNORM B 8110/2).

Iránymutatások és a garanciális szolgáltatások határai
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Kérjük, vegye figyelembe a következőket:

Alapvetően az összes felületet rendszeresen karban kell tartani és ápolni kell. Csak így lehet hosz-
szú távú használhatóságot és a felületek minőségét biztosítani! A rendszeres tisztítás és a tisztítá-
si intervallumoknak a szennyeződésekhez való igazítása megakadályozza a nehezen eltávolítható 
szennyeződések képződését. 

Ápolás közben gyakran kell a magasban dolgozni.  A munkálatok megkezdése előtt ezért meg kell 
vizsgálni, hogy megteremtették-e a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket.

Műanyag alkatelemek felülete:

A  tisztításhoz  különféle  termékeket  ajánlanak,  melyeket speciálisan műanyag felületek tisztítására 
fejlesztettek ki, és amelyek elviselhetősége bizonyítva van.  A szappanokat tartalmazó tisztítószerek 
alapvetően alkalmasak.  A dörzshatású és oldószertartalmú tisztítószerek károsíthatják a felületet, és 
ezért ezeket csakis hozzáértő személyeknek szabad alkalmazniuk.  A fényvédő rétegek alkalmazása 
meghosszabbíthatja a tisztítási intervallumokat, és leegyszerüsítheti a tisztítás munkáját. 
ACTUAL tisztítókészletek az Ön ACTUAL partnerénél kaphatók.

Szennyeződések és környezeti behatások:

A műanyag felületeken képződhetnek olyan szennyeződések, amelyeket csak igen nehezen lehet eltá-
volítani. Ezek oka a napfény, víz, valamint virágpollen, virágpor, rovar-ürülék, vagy akár féktárcsák és 
vasúti sinek, stb. kopásából eredő lerakódások hosszú időn át tartó kölcsönhatása. 	

Dekorfelületek:

A dekorfelületeket ugyanazokkal a tisztítószerekkel tisztítjuk, mint a műanyag felületeket.  Semmi 
esetre sem szabad azonban súrolószereket használni. Szakkereskedőink speciális ápolószereket aján-
lanak dekorfelületekhez, melyek - ha rendszeresen használják - megtisztítják és felfrissítik a felületet.

A fa alkatrészek idővel sötétednek és változtatják színüket. Ügyeljen ezért arra, hogy hevederek, fel-
ragasztott párnázatok és egymáson tárolt ablakok ne hozzanak létre színeltéréseket.

A fa- vagy fa-alumínium elemeket az építkezésen meg kell védeni az időjárás behatásaitól és a nap-
sugárzástól. 

Fa nyílászárók tárolására vonatkozó útmutatások

Ápolás és karbantartás
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Kérjük, vegye figyelembe a következőket: Fa nyílászárók felülete áttetsző vastaglazúrral:

A fa alkatelemek felületét évente két alkalommal meg kell vizsgálni sérülések és az időjárás behatásai 
(repedések, horpadások, hólyagosodás) szempontjából. Mechanikus sérülések, pl. jégverés esetén a 
nyitott helyet azonnal ki kell javítani kétszeri vastaglazúr átkenéssel. A keretkapcsolatokon a nyitottá 
vált fugákat azonnal le kell zárni alkalmas tömítőanyaggal.

A vastaglazúr ápolása:
Az ápolókészletet évente kétszer alkalmazni kell. Ezt speciálisan a vastaglazúr réteggel ellátott felüle-
tek tisztítására és gondozására fejlesztették ki.  A szappanokat tartalmazó tisztítószerek alapvetően 
alkalmasak. A dörzshatású és oldószertartalmú tisztítószerek károsíthatják a felületet, ezért ezeket 
nem szabad alkalmazni. Ápolókészletek alkalmazása meghosszabbítja a tisztítási intervallumokat.								
Az időjárás természetes hatása a bevonatra a festékrészecskék lemállását okozza. Ez, az időjárás által 
okozott lemállás, azonban nem hiba.

Alumínium alkatelemek és alumínium előtétburkolatok:

Tisztítási intervallumok és tisztítószerek:
A lakóterületeken szokásos környezeti terhelés esetén a tisztítást évente kétszer kell elvégezni, 
semleges kémhatású (5 és 8 közötti pH-érték) tisztítószerrel.  A tisztítószernek meg kell felelnie a 
tisztítószerekre vonatkozó GRM RAL-GZ632 irányelveknek.

Konzerválás:
A tisztítási intervallumok meghosszabbítása és a tisztítás egyszerűsítése érdekében konzerválószere-
ket ajánlunk, melyek a levegőben található agresszív anyagok hatását blokkolják.

Tömítések:

A tömítéseket az alkatrészek tisztítása után, legalább évente egyszer, ápolószer segítségével kell rugal-
masan tartani.  A tömítések működése és tartóssága romlik, ha a tömítések túlságosan erősen össze-
nyomódnak, vagy túl erősen tapadnak a tömítési felülethez. Az ablakelemek kinyitásakor a tömítések 
megnyikordulhatnak, de ez nem jelent hibát. Jó kenéssel ezt a zajkeltést a legtöbb esetben meg lehet 
akadályozni, vagy csökkenteni lehet.

Szigetelő üveg:

A szigetelő üvegek nem igényelnek karbantartást. Tisztításuk a kereskedelemben kapható üvegtisztító 
szerekkel végezhető el, ill. szükség esetén olyan speciális tisztítókéssel, amely megakadályozza a felület 
megsértését.  A súrolószerek megsérthetik az üveg felületét, ezért ilyeneket nem szabad használni! 
Az öntisztító üvegek esetén a gyártó ápolási tanácsait kell szem előtt tartani.  A szigetelő üveg/ke-
ret tömítését rendszeresen ellenőrizni kell a tömítő anyagban, ill. tömítésben előforduló repedések 
és/vagy a tömítő anyagnak a keretről és üvegről leválása szempontjából!  A hibákat haladéktalanul el 
kell hárítani szakember segítségével, mert különben ezek következményeként egyéb károk keletkez-
hetnek.

Beépítési rés:

Ellenőrizni kell a beépített szerkezet és a falazat közötti rés tömítettségét; a hibákat el kell hárítani.

Ápolás és karbantartás
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A vasalatrendszerre vonatkozó információkat a Roto 
Frank AG céggel együttműködve készítettük.

ACTUAL Profil- és Ablakgyártó Kft.
H - 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 289- 295.

Tel.: + 36-1-420-44-76, Fax: +36-1-278-20-25
E-mail: info@actual.hu

www.actual.hu

ACTUAL Fenster AG
A - 4053 Haid, Actualstr. 31

Tel.: +43/(0)7229/866-0, Fax: +43/(0)7229/80758
E-mail: office@actual.at

www.actual.at
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