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Folosirea clapetei de ventilare
Pentru a vă bucura de aer proaspăt când fereastra este închisă, 
acţionaţi o dată bara de operare şi clapeta de ventilare se va deschide. 
Fereastra va rămâne închisă, însă aerul poate pătrunde în cameră 
printr-un filtru integrat, care nu permite accesul prafului, insectelor și 
fulgilor de nea în încăpere.

Deschiderea și închiderea ferestrei
Deschideţi fereastra răsucind mânerul lateral apoi împingeţi cerceveaua 
până când aceasta se poate fixa cu ajutorul dispozitivul de blocare. 
Inchideţi fereastra prin desprinderea blocatorului. Inchideţi cerceveaua.

Curăţarea geamului
Curăţaţi geamul cu o lavetă moale şi curată, o bucată de piele moale/
non-abrazivă sau un burete. Apa curată este de obicei suficientă pentru 
curăţarea geamurilor, iar în zonele cu apă dură se poate adăuga o mică 
cantitate de detergent pentru a uşura curăţarea şi apoi clătiţi.

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

geamurilor.
• Nu folosiţi produse chimice (obişnuite, precum alcoolurile etilice) 

pentru curăţarea geamului. 
• Evitaţi contactul geamului cu obiecte ascuţite, inclusiv cu bijuterii.
• Nu curăţaţi geamurile fără a pune în prealabil apă.
• Dacă se desfăşoară lucrări în vecinătatea geamului, protejaţi-l 

cu o folie de plastic curată pentru a împiedica pătarea cu diverse 
substanţe abrazive şi dăunătoare.

Minimizarea riscului condensului
În încăperile cu un grad ridicat de umiditate, se poate forma condens pe 
geamul interior. Plasarea imediat sub fereastră a unei surse de căldură 
reduce acest risc. 
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Întreţinerea lemnului
Lemnul a fost tratat şi lăcuit la fabricarea ferestrei şi poate fi curăţat 
cu detergenţi menajeri. Un tratament suplimentar este necesar o dată 
la patru ani sau oricând este cazul. Ferestrele expuse la călduri foarte 
mari sau la un grad mare de umiditate (ex. bucătăriile sau băile) necesi-
tă un tratament suplimentar la fiecare doi ani. 
Întreţinerea suprafeţei: Înlăturaţi stratul de lac de la suprafaţă. Asigu-
raţi-vă că suprafaţa este curată şi uscată şi aplicaţi tratamentul. După 
uscare, aplicaţi un strat de lac acrilic (vopsea) pe bază de apă (respec-
taţi indicaţiile producătorului). Aplicaţi acelaşi tratament suprafeţelor 
deteriorate.

Curăţarea ramelor de etanşare
Mizeria şi frunzele trebuie înlăturate de pe ramele de etanşare cel puţin 
o 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 fi e eliminate din zona situată 
deasupra şi împrejurul ferestrei, în acelaşi mod în care frunzele şi alte 
impurităţi trebuie să fi e eliminate din ramele de etanşare şi de pe jghea-
buri, pentru a permite apei topite să curgă liber.
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