Roto NT
Instruções de segurança e manutenção
para janelas e portas de Madeira / PVC

Fechado

Aberto

Basculante

Evite o manuseamento incorrecto

Sicherheitshinweise
Sicherheitshinw

starker Luftbewegung
A fim de preservar o longo funcionamento da sua janela e para garantir a sua segurança , Bei
é imperativo
observar as
Gewicht
belasten.
Flügel
nicht in Drehstellung
directivas a seguir.

Não sujeite a folha a
pesos adicionais.

Não deixe a folha em posição
de aberto quando estiver vento
forte.

Flügel
und Rahmen zwischen
legen.
Keine Gegenstände

schlagen
oder
Flügel nicht
andrücken.
Mauerleibung
Não deixe que a folha bata ou

Não coloque qualquer objeto
entre a folha e o aro.

Verletzungsgefahr!
Verletzungsgefahr!
Perigo
de lesões !
Im
Öffnungsspaltzwischen
Im Öffnungsspalt
Existe
o perigo dezwischen
lesões

Flügel und Rahmen besteht
Flügel
und ou
Rahmen
besteht
nas
mãos
em outras
partes
Einklemmen.
BeimZudrücken
Zudrücken
Einklemmen. Beim
Verletzungsgefahr
durch
do corpo quando a janela está,
nicht
zwischenFlügel
Flügelun
un
nicht zwischen
aberta ao fechar não coloque as
Rahmen
greifen.
Rahmen greifen.

mesmas entre o aro e a folha .

seja pressionada contra à parede.

Absturzgefahr!
Perigo
de queda !

Wo Kinder oder sonstige
Quando as crianças ou outras
gefährdete Personen
pessoas incapacitadas tem acesso
Zugang zum Fenster haben,
à janela a folha deve ser salvaguarDrehstellung des Flügels
dada contra a abertura.
verhindern. Drehsperre
Instale um sistema de segurança
oder abschließbaren Griff
para crianças ou manete com chave.

anbringen.

Roto NT

Por meio de regular a lubrificação (pelo menos uma vez
por ano) todos os componentes relevantes para a operação da folha devem ser lubrificados para manter um
bom funcionamento da ferragem ROTO e evitar um desgaste prematuro. Os pontos de fecho em aço requerem
uma lubrificação continua a fim de evitar desgaste desnecessário, além disso os parafusos devem ser verifica-

dos individualmente. Existe a possibilidade de haver
parafusos soltos ou partidos, estes devem ser substituidos
imediatamente por um técnico especializado. A ferragem
só pode ser limpa com um pano macio e suave e com
um produto de limpeza com PH neutro em solução diluída.
Nunca use produtos abrasivos, isso pode provocar danos
na ferragem.

* Por favor use massa lubrificante isenta de ácido e / ou óleo de um
comerciante especializado.
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