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A szellőzőnyílás használata
Zárt ablak mellett is élvezheti a friss levegőt, ha kicsit lefelé húzza az 
ablakszárny tetején végigfutó kart (az első kattanásig) és így kinyitja a 
szellőzőnyílást. Az ablak zárva marad, de a levegő a beépített légszűrőn 
át por, rovarok, vagy hó nélkül beáramlik a szobába.

Az ablak nyitása és zárása
Fordítsa el a kilincset és tolja kifelé az ablakszárnyat egészen addig, 
amíg a biztonsági rögzítő stabilizálja azt. Az ablak bezárásához nyomja 
meg a biztonsági rögzítőt. Zárja be az ablakot.

Az üveg tisztítása
Tisztítsa meg az üveget puha, tiszta, ép ruhával / szarvasbőrrel / nem 
karcoló szivaccsal, vagy használjon gumibetétes ablakmosót. Az üvegfe-
lület tisztításához rendszerint a víz önmagában is elegendő. Használhat 
hagyományos, nem karcoló háztartási tisztítószert is. A legmegfelelőbb 
a lágy víz használata. Ha olyan környéken lakik, ahol kemény a víz, 
tegyen bele egy kis mosogatószert a víz lágyítására vagy törölje le a 
vízfelesleget tisztítás után.

Figyelmeztetés
• Ne alkalmazzon szilikont az üvegfelületen.
• Ne használjon karcoló részecskéket tartalmazó tisztítószereket.
• Az üveget ne tisztítsa kemikáliákkal.
• Óvja az üveget éles vagy karcoló tárgyaktól, pl. ékszer.
• Soha ne próbáljon meg szennyeződést víz nélkül eltávolítani az 

üvegfelületről.
• Ha munkálatok folynak az ablak közvetlen környezetében, fedje le 

az üvegfelületeket tiszta fóliával, nehogy a ráfröccsent anyagok és 
vegyszerek foltot hagyjanak rajta.

A páralecsapódás csökkentése
Főleg magas páratartalmú helyiségekben az ablaküveg belső felülete 
bepárásodhat. Ennek csökkentése érdekében helyezze a radiátort az 
ablak alá, és szellőztessen naponta többször. 
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Fa ablakok tisztítása/karbantartása
A fa részeket gyárilag alapkezelésben részesítettük és készre lakkoztuk, 
így hagyományos háztartási tisztítószerekkel lehet tisztítani. A további 
felületkezelés legalább négyévente szükséges, vagy amikor arra igény 
felmerül. Nagy hőnek, fokozott napsütésnek és/vagy magas páratar-
talomnak kitett ablakokat (pl. konyhában és fürdőszobában) legalább 
kétévente le kell kezelni.

Felület karbantartása: távolítsa el a bevonatot (lakk vagy festék). Ha a 
felület tiszta és száraz, kenje be egy réteg gombaölő alapozóval. Miután 
megszáradt, vigyen fel egy réteg vízbázisú akril lakkot/festéket (minden 
esetben tartsa be a gyártó utasításait). Ugyanezt a módszert alkalmaz-
za akkor is, ha a lakk/festékréteg megsérül.

A burkolókeret tisztítása  
A faleveleket és egyéb szennyeződéseket az esővíz szabad folyása 
érdekében távolítsa el az ablak körüli burkolókeretről.

Hó és jég  
Feltétlenül biztosítani kell, hogy a víz mindig le tudjon folyni az ablakról 
és a körülötte lévő vízelvezetőkről.
A havat és jeget tehát ugyanúgy el kell távolítani az ablakról és kör-
nyékéről, mint a faleveleket és az egyéb összegyűlt hulladékot, hogy az 
olvadt víz akadálytalanul lefolyhasson a burkolókereten és a vízelveze-
tőkön.
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