
 

 

NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna.
Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým
je výrobek určen. 
Technický a zkušební ústav stavební v Praze vystavil tomuto
okennímu sušáku s předzahrádkou certifikát na užitečné
zatížení 60 kg ! 

OKENNÍ SUŠÁK
s předzahrádkou ( 2v1 )



1

V V

Zasuňte vodící pouzdra       do ramen a vysuňte je otvorem v horní stěně.
Poté zasunťe všechny tři příčné trubky do otvorů v ramenech a sušák
sešroubujte. Zasunutím vnitřní příčné trubky do otvoru v rameni zajistíte
vodící pouzdro proti vypadnutí ( viz. obr.1  ) 
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obr.1

Natáhněte šňůru. Na začátku a konci zajistěte šňůru dvojitým uzlem.
Šňůru dobře napínejte ! Dodávaná šňůra je atestována výrobcem na
zatížení 70 kg ! Nakonec našroubujte obě nožičky do matic na spodní
stěně ramen.

2

K sestavení sušáku budete potřebovat pouze imbusový klíč č. 5
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Sestavte obě kombinace zajišťovacích prvků       dle obrázku 2.
Zašroubujte kotvící šrouby do kotvících háčků dle obrázku 3.

1 - 2 cm

obr.2 obr.3

Montáž výrobku na okenní rám provádějte za účasti dvou osob, kdy
jedna osoba po celou dobu montáže přidržuje výrobek na okenním
parapetu a jistí jej proti pádu a druhá osoba provádí samotnou montáž.

Nyní je výrobek připraven k montáži na okenní rám.

Montáž lze provést bez použití nářadí. 

Dodržujte všechna obvyklá bezpečnostní pravidla vztahující se
k obdobným pracovním činnostem. 

POKYNY K MONTÁŽI

Postupujte podle montážního návodu krok za krokem. 

J

Jprvek
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Sušák položte na parapet, šrouby kotvících háčků      zasuňte do pouzder v 
ramenech      a kotvící háčky zahákněte pod okenní rám      . Pokud se v
první drážce rámu nachází i lem parapetu, odtlačte jej silnějším tlakem do
zadní části drážky. Háček musí být v parapetní drážce spolehlivě zachycen !
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boční řez

Správná pozice zajištěného kotvícího háčku - viz. obr. 4

obr.4
šroub kotvícího háčku

vodící pouzdro

nožka
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Podle umístění odkapávacích otvorů v okenním rámu sušák buď
pozvedněte, či naopak dotahujte šrouby kotvících háčků       tak dlouho,
až se budou odkapávací otvory v rámu okna      nacházet cca 1 cm nad
příčnou trubkou 
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Jistící sestavu kostky a háčku      nasuňte na příčnou trubku      a háčky jistící
sestavy zasuňte do odkapávacích otvorů. Posunem jistících sestav směrem
od sebe uveďte háčky do poloh dle obr. 5  
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Poloha jistících háčků v
odkapávacích otvorech 

pravýlevý

obr. 5 
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Dotáhněte plastové matice       jistících sestav. Pouze rukou dotahujte
šrouby       kotvících háčků tak dlouho, až bude háček spolehlivě ukotven pod
okenním rámem. Dotáhněte přiměřeně rukou, nepoužívejte žádné nářadí !
Opření sušáku o parapet zajistěte šroubováním opěrných nožiček na ramenech.    
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Na šrouby kotvících háčků nasuňte plastové krytky. Tímto je montáž u konce.
Uchopte sušák za obě ramena a přiměřeným tlakem i tahem se přesvědčte, že
je sušák správně namontován a spolehlivě uchycen.



 

OKENNÍ SUŠÁK PRÁDLA s předzahrádkou ( 2v1 )

Okenní sušák prádla nepřetěžujte - atestovaná nosnost činí 60 kg.

Při věšení prádla se o sušák neopírejte rukama.

Prádlo rozvěšujte rovnoměrně po celé šířce sušáku.

Průběžně kontrolujte správné dotažení všech spojů a jejich
     spolehlivost a také celkovou stabilitu výrobku na rámu vašeho
     okna. 

Čištění provádějte pouze běžnými tekutými čistícími prostředky,
     nepoužívejte prostředky na bázi brusných částic, agresivní
     chemické látky a rozpouštědla.

Na prádelní šňůru se nevztahuje záruka, je deklarována jako
     spotřební materiál. Přesto je standardně dodávána vysoce
     kvalitní šňůra se zesílenou ochrannou vrstvou a silonovým
     jádrem - atestována výrobcem na pevnost v tahu 70 kg !

Samotnou montáž na okno i demontáž okenního sušáku
provedete snadno bez použití nářadí. Po případné demontáži
uschovejte pečlivě všechny díly spolu na stejném místě. Při další
zpětné montáži je budete opět všechny potřebovat.

Nenahrazujte originální části produktu jinými necertifikovanými díly !  
      

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ



 

OKNA NEJEN NA KOUKÁNÍ...
 

Okenní sušák prádla s předzahrádkou 2v1

Okenní sušák prádla polohovací 

Okenní držák SAT paraboly 

Okenní zahrádka standard 

Okenní zahrádka umělecky kovaná 

Okenní držák víceúčelový ( teploměr, wi-fi, kamera atd ... ) 

Sušák prádla lodžiový ) 

Sušák prádla balkónový 

Sušák prádla fasádový 

 

 

 


