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Deschiderea și închiderea ferestrei
Acţionaţi fereastra cu ajutorul tabletei de control KLR 200.

Curăţarea geamului
Curăţarea geamului exterior: deschideţi fereastra complet cu ajutorul 
tabletei de control. Scoateţi placa de acoperire şi şuruburile. Rotiţi 
cerceveaua aproximativ 180 grade. Cerceveaua trebuie fixată prin 
împingerea opritorului în locașul situat în partea inferioară a tocului. 
Astfel fereastra se va bloca în poziţia pentru spălare pentru a lucra cu 
ambele mâini libere.

Curăţarea între geamuri: Slăbiţi şuruburile din ambele colţuri inferioare 
şi rotiţi al doilea geam pentru a-l deschide.

Curăţaţi geamurile cu o cârpă moale, curată şi fără scame/ o bucată de 
piele moale/un burete non-abraziv sau un dispozitiv de spălat geamuri 
curat, nemetalic. Apa curată este de obicei suficientă pentru curăţarea 
geamurilor. Dacă este necesar, se poate folosi şi detergent menajer 
obișnuit.

Atenţie
•	 Evitaţi contactul geamurilor cu silicon.
•	 Nu folosiţi detergenţi cu particule abrazive pentru curăţarea 

geamurilor.
•	 Pentru curăţarea geamurilor, nu utilizaţi detergenţi menajeri care 

conţin niveluri ridicate de substanţe acide sau alcaline. 
•	 Evitaţi contactul geamurilor cu obiecte ascuţite sau abrazive, 

inclusiv cu bijuterii.
•	 Nu încercaţi să curăţaţi geamurile fără a le stropi în prealabil cu 

apă.
•	 Dacă se desfășoară lucrări în vecinătatea geamurilor, protejaţi-le 

cu o folie de plastic curată, pentru a împiedica pătarea geamului 
cu diverse substanţe abrazive și dăunătoare.

ROMÂNĂ: Instrucţiuni de folosire
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Minimizarea riscului condensului
În special în camerele cu un grad ridicat de umiditate, se poate forma 
condens pe geamurile interioare. Plasarea imediat sub fereastră a unei 
surse de căldură reduce acest risc. 

Întreţinerea ferestrei
Suprafaţa din poliuretan alb poate fi curăţată cu detergenţi menajeri.

Curăţarea ramelor de etanşare
mizeria şi frunzele trebuie înlăturate de pe ramele de etanşare pentru a 
permite drenarea eficientă a apei.

Zăpada şi gheaţa
Este important să vă asiguraţi că apa se poate scurge întotdeauna de 
pe fereastră şi de pe jgheaburile înconjurătoare.  
În consecinţă, zăpada şi gheaţa trebuie să fie îndepărtate din zona 
situată deasupra şi împrejurul ferestrei, în acelaşi mod în care frunzele 
şi alte impurităţi trebuie să fie îndepărtate din ramele de etanşare şi de 
pe jgheaburi, pentru a permite apei topite să curgă liber.
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