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Instrucţiuni de utilizareosciloculisanta 
 
Utilizareaferestrelorșiușilor de balcon se realizează de la unmâner. 
Următoarelesimbolurireprezintădiferitelepoziţii ale mâneruluișipoziţiilerezultante ale 
cercevelelorferestrelorșiușilor de balcon. 
ATENŢIE: Este posibilăblocareaaccidentalăpedinafară! 
Dacăcercevea se aflăînpoziţieculisatăși se închide, aceasta se poateblocaînpoziţieși nu maipoate fi 
deschisă din exterior. Asiguraţicerceveauaînpoziţieculisatăînainte de a fi 
posibilăblocareaaccidentalăînpoziţie. Asiguraţiaccesuldacăestenecesar 
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Asistenta in caz de defectiuni: 
 

 
 
Întreţinereacurentă 
 
AVERTISMENT 
Pericol de vătămarecauzat de executareaimproprie a lucrărilor de întreţinerecurentă! 
Întreţinereacurentăexecutatăimpropriupoate duce la vătămări de persoanesauprejudiciimateriale grave. 
uÎnainte de începerealucrărilor, asiguraţi un spaţiu liber suficientpentrumontaj. 
uAsiguraţiordineașicurăţenia la locul de montaj. 

uDispuneţiefectuarealucrărilor de reglareși de schimbare la feroneriinumai de către o companie de 
specialitate. 
uAsiguraţifereastrasauușa de balconîmpotrivadeschideriisauînchideriiinvoluntare. 
 
PRECAUŢIE 
Vătămareacorporalăcauzată de substanţechimice! 
Încazullucrărilor de întreţinerecurentă se utilizeazăsubstanţechimice. Substanţelechimice pot 
influenţanegativpieleașisănătatea. 
uPurtaţiîntotdeaunaechipamente de protecţieadecvate, de exemplu, mănuși de protecţie. 
 
ATENŢIE 
Prejudiciimaterialeîncazulutilizării de detergenţiincompatibili! 
Detergenţiiincompatibili pot deteriorasuprafeţeleși pot distrugegarniturile. 
uNu utilizaţilichideagresivesauinflamabile. 
uUtilizaţinumaidetergenţicompatibili cu suprafeţeleși cu garniturileferestrei. 
Încazulîn care aveţiincertitudini, contactaţiproducătorul. 
uRespectaţidirectiveleșilegilenaţionaleînvigoare. 
 
ATENŢIE 
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Pericol de poluare a mediului din 
cauzadetergenţilorşilubrifianţilor! 
Detergenţiișilubrifianţii pot poluapânza de apăfreatică. 
uPentrucurăţareaexcesului de lubrifiantestenecesarăutilizarea de lavete care trebuie eliminate 
ulteriorîn mod ecologic. 
uEliminaţiseparatșiîn mod ecologic detergenţiișilubrifianţii, conform normelorînvigoare. 
uRespectaţidirectiveleșilegilenaţionaleînvigoare. 
 
ATENŢIE 
Posibileprejudiciimaterialeîncaz de verificareincompletăsaudefectuoasă! 
Nu decuplaţifereastrasauușa de balconatuncicândefectuaţilucrările de întreţinereaacestora. 
Pentruverificareacorectășicompletă a funcţionăriiferoneriei, aceastatrebuiesă fie în stare montată. 
uLucrările de întreţinere a feronerieitrebuieefectuate cu feroneriaînstareamontată. 
uDupăeliminareadefecţiunilor, decuplareașicuplareaferestreisauușii de balcontrebuieefectuate de o 
companie de specialitate. 

 
Întreţinereacurentăregulatăestenecesarăpentru a menţinefuncţionareaimpecabilășiușoară a 
feronerieișipentru a preveniuzuraprematurăsauchiardefectele. 
Verificaţifuncţionareașistareaferonerieidupăurmătoarelecriterii: 
■ Curăţenie 
■ Funcţionare 
■ Uzură 
■ Deteriorare 
 
Intervalele de întreţinerecurentă 
 
AVERTISMENT 
Posibilpericol de moarte, pericol de vătămareşi de prejudiciimateriale! 
Lucrările de revizieexecutateimpropriuinfluenţeazănegativsecuritateaferestrelorșiușilor de balcon. 
uDispuneţiefectuarealucrărilor de revizienumai de către o companie de specialitate. 
 
ATENŢIE 
Prejudiciimaterialeîncaz de întreţineredeficitară! 
Intervalele de întreţineretrebuiesă fie adaptateînfuncţie de condiţiile de utilizare. Intervalele de 

întreţineresuntînconformitate cu directiveleînvigoareșireprezintăuninterval maxim de timp. 

uStabiliţiintervalul de întreţinerecurentăînfuncţie de condiţiile de mediu. Intervalul de 
întreţinerecurentăpentrutoateactivităţile la piesele de feronerieestecelpuţinanual. Înspitale, 
școlișihoteluri, intervalul de întreţinerecurentăestesemestrial. 
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ATENŢIE 
Prejudiciimaterialeîncazulutilizării de detergenţiincompatibili! 
Detergenţiiincompatibili pot deteriorasuprafeţeleși pot distrugegarniturile. 

uUtilizaţinumaidetergenţișiagenţi de întreţinere care nu influenţeazănegativprotecţiaanticoroziunea 

componentelor de feronerieșigarniturilor. 

uNu utilizaţilichideagresivesauinflamabile, detergenţi care conţinacizisaudetergenţiabrazivi. 

uUtilizaţinumaidetergenţineagresivi, cu pH neutru, sub formădiluată. 
 
Curăţareaferoneriei 
Curăţareaferoneriei: 
1. Eliminareadepunerilorșiimpurităţilor de peferonerietrebuieefectuată cu o lavetămoale. 
2. Dupăcurăţare, gresaţipiesele mobile șipunctele de închidere. 
3. Aplicaţi o peliculăsubţire de protecţiepeferonerii, de ex. cu o cârpăînmuiatăînulei. 
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