
Instrukcja konserwacji i obsługi

mechanicznej okuć okien 



Szanowni Państwo,
Nowoczesna stolarka PVC produkowana przez firmę Vito Polska Sp. z o.o.,
charakteryzuje się doskonałymi parametrami technicznymi i użytkowymi.
Aby służyła ona bezproblemowo Państwa klientowi przez długie lata,
konieczne jest zapewnienie corocznych serwisów, zgodnie z warunkami
gwarancji. Praktyka rynkowa jest taka, że serwisy takie winny być płatne,
a ich koszt ponosi Państwa klient – jednakże decyzję o tym pozostawiamy
w Państwa rękach. Aby prawidłowo wykonać serwis okien i tym samym
zapewnić ich bezproblemową obsługę prosimy o stosowanie się do
poniższych instrukcji.

Rys. 1. Zawieszanie i wyjmowanie
skrzydła z ościeżnicy – okucie WH
Concept (widoczny zawias)

Uwaga!
Wyjmowanie i
zawieszanie skrzydła
w ościeżnicy może
wykonywać tylko
fachowy personel!

Uwaga! Podczas wkładania i wyjmowania trzpienia
zawiasu rozwórki skrzydło powinno być domknięte.



Rys. 2. Wyjmowanie skrzydła z ramy - okucie WH Select 
(ukryte zawiasy)

 Wypiąć ramię ogranicznika (5) z adaptera (6) - patrz rys. A. 
 Wyłączyć blokadę obrotu klamki (jeśli jest zamontowana). 
 Przekręcić klamkę w położenie uchylne i przytrzymać
skrzydło w pozycji pionowej. 
 Odblokować rozwórkę (patrz rys. B) - sprężynę
zabezpieczającą (2) nacisnąć za pomocą wkrętaka i
jednocześnie przekręcić blokadę rozwórki (1) o 90 stopni. 
 Podnieść ramię rozwórki, aby doszło do rozłączenia
skrzydła. 
 Unosząc skrzydło, wyjąć je z zawiasu ramowego. 
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Uwaga!
Wyjmowanie i zawieszanie skrzydła
w ościeżnicy może wykonywać tylko
fachowy personel!



Rys. 3. Zawieszanie skrzydła na zawiasie ramowym - okucie WH Select
(ukryte zawiasy).

1. Wyłączyć blokadę obrotu klamki (jeśli jest zamontowana).
2. Wykonać obrót klamki w położenie "uchylne".
3. Jeśli jest zastosowana szyna zawiasu skrzydła (wersja 150 kg), to
przed zawieszeniem skrzydła należy usunąć lub ustawić w minimalne
położenie śrubę regulacji wysokości (7) z zawiasu skrzydłowego. 
4. Ramiona (4) zawiasu rozchylić do 90 stopni. 
5. Szynę (1) osadzić w adapterze (jeśli są zamontowane - wersja 150
kg). 
6. Skrzydło z osadzoną szyną zawiesić na ramionach (4) zawiasu:
- bolec (2) umieścić w miejscu zaznaczonym na rysunku, 
- bolec (3) jednocześnie umieścić w rowku zawiasu. 
7. Ogranicznik otwarcia (jeżeli jest zamontowany):
- ramię ogranicznika (5) połączyć z trzpieniem (6) adaptera. Odgłos
"kliknięcia" towarzyszy prawidłowemu połączeniu tych dwóch
elementów. 

Uwaga! Możliwość uszkodzenia zawiasu ramowego! 
W przypadku zastosowania szyny zawiasu ramiona
zawiasu nie mogą same dźwigać ciężaru skrzydła. 
W tym przypadku należy odpowiednio ustawić szynę
poprzez regulację wysokości.   



Rys. 4. Zawieszanie skrzydła na rozwórce – okucie WH Select 
(ukryte zawiasy)

 

1. Odblokować rozwórkę:
-sprężynę zabezpieczającą (2) nacisnąć za pomocą wkrętaka i
jednocześnie przekręcić blokadę rozwórki (1) o 90 stopni. 
2. Rozwórkę otworzyć do kata 90 stopni i spasować z bolcami (4)
ramienia rozwórki. 
3. Wcisnąć trzpień rozwórki (3) w otwór na elemencie kontrującym. 
4. Bolce wcisnąć w podłużny otwór ramienia rozwórki. 
5. Obrócić blokadę rozwórki (1) do pozycji wyjściowej tak, aby
zadziałała sprężyna zabezpieczająca. 
6. Za pomocą klamki ustawić okucie  pozycję rozwierną. 
7. Włączyć blokadę otworu klamki (jeśli jest zamontowana i podczas
przygotowania skrzydła do montażu została wyłączona). 
8. Następnie sprawdzić połączenie rozwórki z ramieniem rozwórki
oraz zawiasu skrzydła z zawiasem ramowym. 
9. Zamknąć okno. 

Uwaga! Niebezpieczeństwo zranienia! Jeśli rozwórka i ramię rozwórki
nie zostaną prawidłowo połączone, skrzydło może spaść i
spowodować zranienie. Po obróceniu blokady rozwórki do pozycji
wyjściowej należy zwrócić uwagę, czy sprężyna zabezpieczająca
działa prawidłowo. 



Konserwacja stolarki
 

Po stronie klienta końcowego leży utrzymanie w czystości profili, szyb oraz usuwanie

widocznych zabrudzeń na listwie okuciowej. Państwa, jako naszego partnera

handlowego prosimy o konserwację w zakresie stanu uszczelek, oraz smarowania i

regulacji okuć. 

Uszczelki 
- przesmarować powierzchnię uszczelek wazeliną techniczną lub smarem

silikonowym lub innym przewidzianym do tego preparatem 

- w przypadku, gdy uszczelka wysunęła się ze szczeliny mocującej, można ją z

powrotem wcisnąć palcem w przeznaczone do tego miejsce, zaczynając od miejsca, w

którym uszczelka jest jeszcze zamocowana Należy unikać używania ostro

zakończonych przyrządów, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia uszczelki. 

Okucia 
Państwa okna wyposażone zostały w wysokiej jakości okucia obwiedniowe, których

zadaniem jest umożliwienie prawidłowego funkcjonowania okien w długim okresie

czasu. W związku z tym nie należy zapominać o regularnych, przeprowadzanych co

najmniej raz w roku zabiegach konserwacyjnych. Należą do nich:

 1) usuwanie zabrudzeń i smarowanie ruchomych elementów okuć; można stosować

wazelinę techniczną, smar lub olej maszynowy, bez zawartości żywicy i kwasów.

Niedopuszczalne jest stosowanie smarów uniwersalnych w aerozolach.

 2) sprawdzenie śrub mocujących klamkę, a w razie potrzeby ich dokręceni

należy zapominać o regularnych, przeprowadzanych co najmniej raz w roku zabiegach

konserwacyjnych. 

3)regulacja położenia skrzydeł, o ile istnieje taka potrzeba – konstrukcja budynku, jak i

okna w całym okresie użytkowania poddawane są działaniu różnych sił fizycznych,

dlatego niezbędne są pewne korekty położenia skrzydeł, w stosunku do ościeżnicy, w

celu zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania.



Rys. 5. Regulacja okuć i ich smarowanie – okucie WH Concept 
(zawias widoczny)

 

Smarowanie okuć raz do
roku specjalnym olejem
konserwującym zabezpiecza
je przed przedwczesnym
zużyciem i gwarantuje
płynne funkcjonowanie.  

Regulacja docisku

Ośmiokątny grzybek regulujący
umożliwia regulację docisku
skrzydła do ramy przy pomocy
specjalnego kluczyka (activ HV
11, wycięcie 7, 8). W ten sposób
można zmniejszyć docisk latem,
a zwiększyć - zimą. Regulację
wykonuje się na otwartym
oknie. 

Uwaga! Prace montażowo-naprawcze, tj.:
regulacja okuć przy użyciu narzędzi, wymiana
okuć zużytych lub uszkodzonych oraz
zawieszanie i wyjmowanie skrzydła z
ościeżnicy, powinien wykonywać fachowy
personel. 

Uwaga! Regulację okuć może wykonywać
fachowy personel!



Rys 6. Smarowanie okuć WH Select 
(zawiasy ukryte)

 
 

Smarowanie okuć raz do roku specjalnym olejem
konserwującym zabezpiecza je przed przedwczesnym
zużyciem i gwarantuje płynne funkcjonowanie. 

Rysunek przedstawia możliwe punkty smarowania. 

Zaczepy ramowe

Zaczepy konserwować na krawędziach roboczych odpowiednim
smarem. Powierzchnie robocze ośmiokątnych grzybków smarować
olejem niezawierającym żywic ani kwasów. 

Rozwórka i zawias ramowy 

Miejsca współpracy elementów (pokazane na rysunku) nalezy raz do
roku smarować specjalnym olejem do okuć 



Rys 7. Regulacja okuć WH Select 
(zawiasy ukryte) 

 
 

Zawias ramowy 
(do 100 kg)
- regulacja wysokości
+3mm/-2mm
- regulacja boczna
skrzydła +/- 2mm

Zawias ramowy 
(powyżej 100 kg)
- regulacja wysokości
+3mm/-2mm
- regulacja boczna
skrzydła +/- 2mm

Uwaga! Usunąć
śrubę regulacyjną
zawiasu skrzydła
(patrz zawieszanie
skrzydła w
ościeżnicy)

- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy przez
przekręcanie ośmiokątnego grzybka (+/- 0,8 mm)

Uwaga! Regulacji dokonywać można tylko wtedy,
gdy okucie ustawione jest w pozycji rozwartej. 

- regulacja boczna skrzydła:
2,5 mm w kierunku do zawiasu, 1,5 mm w kierunku
od zawiasu

Uwaga! Regulację okuć może
wykonywać wyłącznie fachowy
personel!



Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście 
oraz za wsparcie w zakresie konserwacji okien


