
 
 
Uzamykatelná okenní klika ABUS FO 500 se závorou a zajišťovacím okem 
 
Klika je vhodná pro dovnitř otvíraná okna s min. rozměry viz. obr. 1.: od středu kliky ke  
zdi nebo druhému křídlu okna min. 59 mm, od kraje okna ke zdi nebo druhému křídlu 
okna min. 24 mm, od středu kliky k okraji okenního křídla směrem ke zdi 29-36 mm,     
od středu kliky k okenní tabulce min. 30 mm. 
 
Montážní nářadí: křížový šroubovák, pilka na železo, vrtačka, vrták ∅ 4 mm u dřevěných 
oken, vrták ∅ 4,5 mm u plastových oken s kovovou vnitřní vložkou. 
  
Montáž okenní kliky: dle obr. 2a označíme otvory „b“, které nesmí být hlubší než 5-6 mm 
viz. obr. 2b. Kliku otočíme o 180 stupňů tak, že závora vyčnívá ven s kliky. Sejmeme 
krytku z vrchní části kliky. Pro správné vycentrování kliky zvolíme jeden ze dvou 
čtyřhranných trnů.Určíme a proměříme správnou délku čtyřhranného trnu, popřípadě jej 
zkrátíme na požadovanou délku. Dle obr. 3a vložíme čtyřhran do kliky. Dle obr. 3b 
otočíme kliku do polohy „otevřeno“. Otvory „b“ viz. obr. 3c musí být o průměru 12 mm a 
to do hloubky max. 5-6 mm viz obr. 2b. Výstupky na spodní části kliky se vsunou do 
těchto otvorů. Kliku přišroubujeme šrouby M 5 x 35 mm. V případě, že nemáme 
k dispozici závitové otvory „b“ vytvořené pomocí kroužkových vložek viz. obr. 2, 
použijeme pro připevnění kliky šrouby 4,8 x 25 mm. Pak nebudeme tyto kroužkové vložky 
potřebovat. Kliku opět otočíme do pozice „uzamčeno“ viz. obr. 4 a čtyřhran s pomocí 
lehce zašroubovaného šroubu 5,5 x 60 mm opět vytáhneme. Dle obr. 5 zlehka zatlačíme 
závoru směrem do kliky a čtyřhran lehkým poklepnutím ca. 4 mm zasuneme. 
 
Montáž zamykací protilehlé skříňky: bezpečnostní oko je výrobcem nainstalováno pro 
použití na levá okna. Pro použití na pravá okna je nutno zajišťovací oko otočit. Vybrání 
v zajišťovacím oku musí být vždy dole a směřovat k rámu okna. Čep společně s pojistkou 
vložíme zpět viz. obr. 6. Zatlačením šroubováku skrz upevňovací otvory zespoda skříňky 
vytlačíme krytky. Okenní kliku otočíme nahoru dle obr. 7. Zamykací protilehlá skříňka 
musí být na stejné úrovni s již nainstalovanou okenní klikou. Skříňku přiložíme ke klice 
dle obr. 9 tak, aby zajišťovací oko bylo zaháknuto za závoru kliky. Dle potřeby použijeme 
plastové podložky pro vyrovnání do stejné výšky s klikou viz. obr. 8. Špičkou tužky si 
v otvorech označíme body pro vrtání a připevnění na rám okna. Následně dáme kliku do 
polohy „otevřeno“a postupujeme takto:  
 
1.montáž zamykací skříňky bez kovové připevňovací části viz obr. 10: přiložíme skříňku, 
označíme a předvrtáme otvory A. U dřeva vrtákem ∅ 4 mm, u plastu s kovovou vložkou 
vrtákem ∅ 4,5 mm. Skříňku podložíme dle potřeby plastovými podložkami. Přišroubujeme 
šrouby 5,5 x 60 mm a pevně dotáhneme. 
 
2. montáž zamykací skříňky s kovovou připevňovací částí a s plastovými podložkami viz. 
obr. 11: kovovou část přiložíme, označíme a předvrtáme otvory B. U dřeva vrtákem ∅ 4 
mm, u plastu s kovovou vložkou vrtákem ∅ 4,5 mm. Pevně přišroubujeme dvěma šrouby 
5,5 x 60 mm. Dále předvrtáme šikmo otvory C. Použijeme vrtáky jako v předchozím 
případě a opět připevníme šrouby 5,5 x 60 mm. Otvor D se používá pouze v případě 
upevňování této části zámku speciální kotvou se speciálními šrouby (upevňovací sada MV 
40 na trhu v SRN). Zamykací skříňku připevňujeme v případě použití plastových podložek 
do celkové tloušťky 5 mm dvěma šrouby M 5 x 35 mm, při tloušťce podložek od 6 do 11 
mm dvěma šrouby M 5 x 40 mm a to ke spodní kovové části v otvorech A viz obr. 12. 
 



  
 
Přezkoušejte funkčnost kliky: 
  
-    okno je zavřeno otočením kliky dolů 
- okno je zavřeno otočením kliky dolů a navíc je klika uzamknutá stlačením cylindrické 
      vložky a nelze s ní otáčet 
- okno je vyklopeno otočením kliky na horu a je jištěno zajišťovacím okem 
- okno je otevřeno otočením kliky do vodorovné polohy  
 
Za eventuelní škody při nesprávné montáži a nesprávné obsluze výrobku nepřebírá 
výrobce ani výhradní dovozce žádnou odpovědnost.                

  
 


