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Ергономіка і плавність роботи
Характеризується необхідним зусиллям для повороту ручки 
та переведення стулки вікна в різні робочі положення. У від-
повідності з європейськими нормами (DIN 18055) максималь-
не зусилля, яке необхідно прикласти до ручці для її повороту, 
не повинно перевищувати 10 Нм. Перевірити величину зу-
силля можна за допомогою динамометричного ключа.

Поліпшити плавність роботи фурнітури можна за рахунок 
періодичного змащування рухомих елементів і правильного 
регулювання її основних вузлів. До останніх відносяться пет-
левая група, підйомники-кронштейни та запірні елементи. 
Неправильне регулювання перерахованих вузлів може стати 
причиною некоректної роботи фурнітури і як наслідок, вихо-
ду її з ладу. Тому дані операції повинні здійснюватися тільки 
фахівцями, що володіють необхідною кваліфікацією.

Щільний притиск стулки вікна до рами
Характеризується ступенем прилягання стулки вікна до рами. 
Розташування запірних цапф у фурнітурі Komfort Line K-3  
забезпечує збереження необхіднідної за ДСТУ відстані між 
точками притиску не більше 700 мм, що гарантує оптимальну 
звукоізоляцію і виключає будь-яке продування і втрати тепла 
з приміщення.

Мінімальний знос рухомих і запірних елементів
Всі основні і рухомі вузли повинні бути ретельно змащені і 
відрегульовані. Це гарантує їх коректну роботу і дозволяє 
уникнути передчасного зносу.

Коректна фіксація елементів фурнітури в рамі 
і стулці
Функціонування вікна і його безпека багато в чому залежить 
від фурнітури. Тому важливо контролювати якість фіксації 
елементів фурнітури в профілі. Зокрема, відразу після уста-
новки необхідно перевірити наявність усіх фіксуючих са-
морізів, ступінь їх затяжки і цілісність. У разі ослаблення або 
пошкодження саморізів, їх слід негайно замінити.

Безпека для користувача
Усі пошкоджені елементи фурнітури повинні бути негайно 
замінені. Особливо це стосується вузлів, що безпосередньо 
впливають на безпеку для користувача: петлевая група і 
ножичний кронштейн. Регулювання або заміна всіх деталей 
фурнітури повинна проводитися кваліфікованими фахівцями.

Очистку фурнітури необхідно проводити тільки спеціаль-
но призначеними для цього засобами. Слід уникати впливу 
на фурнітуру агресивних кислотомістких речовин. Це може  
стати причиною пошкодження захисного шару фурнітури і її 
подальшого виходу з ладу. 

Інформація по експлуатації фурнітури

Ваші віконно-дверні конструкції оснащені фурнітурою Komfort Line K-3 виробництва AXOR INDUSTRY. Це є гарантією їх надій-
ної роботи і тривалого терміну служби.

Необхідною умовою якісного функціонування фурнітури протягом усього періоду експлуатації є дотримання рекомендацій по 
монтажу і регулювань, викладеним у відповідних технічних документах. Крім цього, дана інструкція користувача містить всю 
необхідну інформацію по догляду за основними вузлами фурнітури, які впливають на її роботу і безпеку.

Правильно встановлена / відрегульована фурнітура забезпечує:

• ергономіку і плавність роботи;

• щільний притиск стулки вікна до рами;

• мінімальний знос рухомих і запірних елементів;

• коректну фіксацію елементів фурнітури в рамі і стулці;

• безпеку для користувача.



Безпека

Травмонебеспечність при впливі вітру

Травмонебезпечність при защемленні різних частин тіла 
в зазорі між рамою і стулкою

• Не розміщуйте частини тіла між стулкою і рамою вікон та дверей щоб уник     
   нути защемлення. 

Травмонебезпечність при випаданні з вікон і балконних дверей

• Будьте обережні під час знаходження біля відкритих вікон і дверей.
• Не допускайте знаходження маленьких дітей поблизу відкритих вікон та   
   балконних дверей.

Травмонебеспечність і матеріальний збиток при натиску стулкою на 
укіс віконного отвору

• Щоб уникнути пошкоджень віконно-дверних конструкцій запобігайте тиску       
   стулки на укіс.

Травмонебеспечність і матеріальний збиток при виникненні 
перешкоди в зазорі між стулкою і рамою

• Уникайте попадання сторонніх предметів в простір між стулкою і рамою.

Травмонебеспечність і матеріальний збиток при додатковому  
навантаженні на стулку

• Щоб уникнути пошкоджень віконно-дверних конструкцій не створюйте   
   додаткове навантаження на стулку. 

• Уникайте впливу вітру на відкриту стулку.
• Замикайте вікна та балконні двері при вітрі і протязі.



Положення «Закрито»

Положення «Відкинуто» Положення «Помилкове відкривання»

Положення «Відчинено»

Положення стулки вікна



Змащування фурнітури

Місце змащювання

Вузли впливаючі на безпеку

Ваші віконно-дверні конструкції оснащені фурнітурою AXOR. Для того, щоб зберегти її функціо-
нальність і надійність на високому рівні протягом усього терміну служби, слід як мінімум раз на 
рік здійснювати наступні роботи по догляду за фурнітурою:

1. Змащуйте всі рухомі елементи та запірні вузли.

2. Щоб уникнути пошкодження антикорозійного покриття фурнітури здійснюйте її 
очищення тільки pH - нейтральними засобами, які не містять кислот і лугів.

3.  Використовуйте масла, що не містять кислот і смол.

4. У разі необхідності підтягуйте кріпильні гвинти. Уважно перевіряйте знос і кріплен-
ня вузлів, що впливають на безпеку.

5. Використовуйте декоративні накладки на петлі.

6. Якщо фурнітура вашого вікна не оснащена декоративними накладками, перевірте, 
чи вставлений штифт опори верхньої петлі знизу до клацання.

7. Можливе використання машинного масла для протирання попередньо очищеної 
поверхні фурнітури..

Зверніть увагу, що з метою Вашої безпеки та збереження працездатності фурнітури, 
наступні операції повинні проводитися тільки спеціалістами:

1. Заміна деталей фурнітури.

2. Регулювання вузлів фурнітури, зокрема нижньої петлевий групи і ножиць.

3. Зняття і навішування стулки.



У комплект входить:

Очищуючий засіб для догляду за вікнами
М’яко очищає поверхні профілів від пилу і бруду. При регулярному використанні зменшує наслідки ультрафіоле-
тового випромінювання (зміна кольору, «старіння» пластика), знижує електростатічность пластикових поверхонь.

Олівець для догляду за ущільнювачем
Оберігає матеріал ущільнювача від пересихання та утворення тріщин, значно збільшує термін ефективної служби 
ущільнювачів і підвищує еластичність при регулярному застосуванні.

Мастило для рухомих елементів і механізмів
Забезпечує плавність і безшумність роботи фурнітури і замків в діапазоні температур від +40 до -40 ˚ С. Спеціальні 
компоненти мастила запобігають утворенню корозії на рухомих деталях, тим самим збільшуючи термін безпе-
ребійної роботи фурнітури і замків.

Набір призначений для догляду за віконними і дверними конструкціями, виготовлених з ПВХ або алюмінієвих профілів.

Дозволяє здійснювати дбайливий і ефективний догляд за усіма складовими вікон і дверей з ПВХ або алюмінієвих профілів.

Набір по догляду за вікнами


