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Pokyny před montáží: Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo
světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot a mechanických nečistot. Je nepřípustné osazovat světlíky
na nerovnou, zasněženou, namrzlou nebo jinak znečištěnou nosnou konstrukci, v takovém případě hrozí
deformace, poškození křídla (prasknutí rámu křídla nebo výplně).
Pokyny pro skladování: Světlíky je možné skladovat pouze v suchých a zastřešených prostorách
až do bezprostřední montáže. Je zakázáno skladovat manžety a křídla světlíků na střeše objektu, hrozí
spadnutí materiálu ze střechy vlivem větru! Dále hrozí poškození (deformace) výplní křídla světlíku a střešní
krytiny vlivem vysoké teploty, která vznikne pod křídlem světlíku při slunečném počasí! Je zakázáno
skladovat světlíky venku na dešti a větru, hrozí pád světlíků, jejich poškození či zranění osob. Dále hrozí
zatečení do rámů a zasklení světlíků, pokud jsou světlíky při skladování či transportu v jiné poloze, než jsou
následně namontovány na střeše (zasklením dolů nebo kolmo k zemi). Odtokové drážky a rámy světlíků
netěsní proti vodě v poloze opřeného světlíku na jeho hraně nebo otočeného světlíku o 180°. U skleněných
výplní světlíků dodržujte zásady skladování skla.
Pokyny pro transport: Světlíky je nutno přepravovat v uzavřených nákladních prostorách, nikoli na
větru či dešti. Při transportu dbejte na důkladné zajištění světlíků proti pohybu. Hrozí poškození výrobků, či
zranění osob. Světlíky přepravujte v poloze, jak budou namontovány na střeše, nikoliv na hraně rámů, hrozí
jejich poškození. Používejte vhodné zajišťovací a vázací prvky pro bezpečný transport. Při transportu
světlíků skladujte na sebe pouze takové množství světlíků, aby nedošlo k jejich poškození vlivem velké
hmotnosti. U skleněných výplní světlíků dodržujte zásady přepravy skla.
Pokyny pro manipulaci: Se světlíky je nutno manipulovat s ohledem na jejich hmotnost, velikost a
materiálové složení. V každém případě je nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce s těžkými předměty. Při
svislé přepravě vždy dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. Svislou přepravu neprovádějte
za nepříznivého počasí, silného větru nebo při pohybu osob v místě manipulace. Vždy používejte
certifikované vázací prvky a zaškolenou obsluhu jeřábu či jiného zdvihacího zařízení. Při nesprávné
manipulaci hrozí poškození světlíků, majetku či zdraví osob. U skleněných výplní světlíků dodržujte zásady
manipulace se sklem.
Pokyny pro bezpečnost při montáži: Musí být umožněn bezpečný přístup k montážnímu prostoru
jak na transport materiálu, tak pro vlastní montáž. U montážního místa musí být zajištěn bezpečnostní kotvící
bod pro ukotvení montážního dělníka na střeše objektu. Musí být zabezpečen otvor pro světlík tak, aby bylo
zabráněno propadnutí otvorem ve střeše nebo světlíkem do objektu. Manipulace a montáž ve výškách je
nutno provádět v souladu s příslušnou normou a předpisem pro práci ve výškách a na stavbách. Je nutno
dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a používat veškeré vybavení pro práci ve výškách, dodavatel
světlíků neručí za porušení této povinnosti. U skleněných výplní světlíků dodržujte zásady montáže skel.
Pokyny po montáži: Neprodleně po montáži světlíků a kontrole funkce světlíku viz návod pro
montáž, odstraňte ochranné fólie z rámu a zasklení světlíků. Při nedodržení se tato fólie vlivem tepla zapeče
do rámu či zasklení a později již nelze ji odstranit. Pak hrozí poškození výplně světlíku, popraskání
a následné zatékání. Nářadí a pomůcky pro montáž neprodleně po montáži světlíků odstraňte ze střechy.
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