InstrucŃiuni de întreŃinere

FAVORIT Si-line - KF

Toate plăcuŃele de blocare
cât şi bolŃurile de închidere
excentrice trebuiesc unse ,
gresate.

FolosiŃi exclusiv unsori sau uleiuri
neacide şi nerăşinoase.
= gresare, ungere
= bolŃuri excentrice reglabile

= domeniu relevant de siguranŃă

Varianta 2
Varianta 1

A

Montarea ferestrelor (cercevelelor) oscilo batante
1. Montarea în balamaua de jos

( de pe ramă )

Cerceveaua se demontează şi
montează în aceeaşi poziŃie.

2. Montarea în balamaua de sus

( de pe ramă )

SW 8

A se urmări poziŃionarea învelişurilor pe
balamale. Invelişul superior trebuie să fie
paralel cu cel de pe balamaua de jos.

Montarea ferestrelor ( cercevelelor) cu deschidere
simplă având balamaua de mijoc, normală sau îngropată
1. Montarea în balamaua de jos

( de pe ramă )

Cerceveaua se montează şi se
demontează în aceeaşi poziŃie.

2. Montarea în balamaua de sus

( de pe ramă )

SW 8

A se urmări poziŃionarea
învelişurilor pe balamale.
Invelişul superior trebuie să fie
în paralel cu cel de pe balamaua
de jos!

AtenŃie la :
La crearea ferestrelor/uşilor dumneavoastră s-a folosit o feronerie
deosebită , valoroasă , şi anume Siegenia.
Pentru ca funcŃiile pe care le îndeplinesc elementele
de feronerie să rămână în timp ireproşabile,
este nevoie ca cel puŃin odată pe an să urmaŃi următoarele
instrucŃiuni de întreŃinere:
1) UngeŃi toate elementele culisante şi cele de închidere (blocare)
2) FolosiŃi numai unsori , uleiuri neacide si nerăşinoase
3) VerificaŃi pentru toate elementele relevante de siguranŃă ,
starea de uzură şi dacă elementul respectiv este bine fixat în profil. La nevoie
puteŃi interveni fixându-l mai bine prin înşurubare.
4) In caz că balamaua de sus de pe ramă nu este acoperită cu capac
de plastic, puteŃi verifica dacă bolŃul de prindere al balamalei este înfipt
complet în balama.

1) CurăŃaŃi elementele de feronerie numai cu unsori neutre (PH) , în formă
diluată. Nu utilizaŃi perii , cârpe „agresive” care ar putea “ataca” protecŃia
anticorozivă a feroneriei.
De aceea vă sugerăm să luaŃi următoarele măsuri, în ceea ce priveşte
suprafaŃa elementelor de feronerie:
2) După curăŃirea feroneriei aplicaŃi pe aceasta un ulei siliconic neacid , de ex.
ulei pentru maşini de cusut.
AtenŃie !
Următoarele probleme ce pot apărea , vor fi soluŃionate
doar de tehnicienii firmei care au produs şi montat ferestrele.
- înlocuirea pieselor uzate
- montarea şi demontarea cercevelelor din balamale
- toate reglajele ,mai ales la elementele principale: balamale, foarfeci etc.
Aceste instrucŃiuni sunt generale şi pentru alte tipuri de feronerii,sau ferestre.

REGLAJE
Următoarele operaŃiuni se vor executa doar de către personal autorizat

Foarfecă

BolŃurile excentrice

Balama inferioară

Foarfecă
Reglaj cercevea

Strângere pe garnitură cercevea
± 1 mm

± 2 mm

SW 4
SW 4

BolŃ excentric
Strângere pe garnitură cercevea

± 1 mm PosibilităŃi de reglaj

SW 4

Balama inferioară
Varianta 1

Varianta 2

Reglaj cercevea vertical/orizontal
SW 4

SW 4

Reglaj
înălŃime

ReglajînălŃime

± 2 mm

SW 4
± 1 mm

Strângere pe
garnitură

