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1 Bu.dokümantasyonun.hedef.kitlesi

• Bu dokümantasyon, sadece yetkili şirketlere ve son 
kullanıcılara yöneliktir.  

2 Önemli.uyarılar

• Pencereleriniz/cam kapılarınız yüksek kaliteli 
SIEGENIA akseuarları ile donatılmıştır. 
 Aksesuarların kolay işlerliğinin ve kusursuz 
çalışmasının mümkün olduğu kadar uzun süre 
devam etmesi için, aşağıda belirtilen koruyucu 

bakım işlerinin düzenli zaman aralıklarında (yılda 
en az bir defa, okullarda ve otellerde altı ayda bir) 
yapmanızı öneriyoruz. 

3 Koruyucu.bakım.ve.onarım.(sadece.yetkili.pencere.üretim.şirketi.tarafından)

• Hareketli tüm aksesuar parçalarını ve tüm kilit 
yerlerini gresleyin veya yağlayın.  
Bunun için sadece asit ve reçine içermeyen gres 
veya yağ kullanın.

• Pencere kanatlarındaki hareketli parçalar için 
püskürtülebilir gres kullanın; bu gresi aksesuarın her 
açıklığına püskürtebilirsiniz. 
  
Ardından aksesuar, gres her yere dağılana kadar 
birçok defa öngörülen açma/kapama konumuna 
getirin.

• Pencere çerçevesindeki fazlalık yağı/gresi temizleyin.

• Pencere çerçevesinde karşılıkların pimin karşılığın 
girdiği yerleri yoğun kıvamlı bir gres (DIN 51818 
standardı uyarınca kıvam sınıfı 2) ile gresleyin. 
  
Bunun için ZXSX0120-093010 ürün kodu ile sipariş 
edebileceğiniz bakım gresimiz mevcuttur.

• Güvenlik açısından önemli tüm aksesuar parçalarını 
( ) sağlam oturmaya ve aşınmaya yönelik kontrol 
edin.

• Bu koruyucu bakım talimatı, burada özel olarak 
anlatılmamış benzer aksesuar ve pencere tipleri için 
de geçerlidir. 

4 Bakım,.temizlik.ve.yüzey.koruma

• Pencerelerinizi/cam kapılarınızı örneğin boyama veya 
kaplama gibi bir yüzey işlemesinde, tüm aksesuar 
parçalarında bu işlemeleri uygulamayın ve aksesuarlarınızı 
bu tür işlemeden kaynaklanabilecek kirlenmelere karşı 
koruyun. 

• Aksesuarlarınızı yüzey korumasını ve çalışmasını olumsuz 
etkileyebileceklerinden dolayı her türlü kirlenmeye karşı 
hemen ve artık bırakmayacak şekilde temizleyin. 

• Temizlik için sadece yumuşak, ph olarak nötr ve inceltilmiş 
temizlik maddesi kullanın. 

• Aksesuarların korozyon korumasına zarar verebileceğinden 
dolayı keskin nesneler, ovalama maddeleri veya agresif 
temizlik maddeleri (örneğin sirke veya asit içeren 
temizleyiciler) kesinlikle kullanmayın. 

• Temizlik sırasında aksesuara su girmemesine dikkat edin. 

• Temizlik tamamlandıktan sonra aksesuarı iyice kurulayın 
ve asit ve reçine içermeyen yağ tatbik edilmiş bir bezle 
silerek hafif yağlayın. 

• Bazı iklim koşulları camda, çerçevede ve pencerenin diğer 
yapı parçalarında "terlemeye" yol açar. Düzenli ve yeterli 
havalandırma, terleme suyunun oluşmasını önler. Bunun 
için odaların kullanım sıklığına bağlı olarak her gün tüm 
pencereleri 3 - 4 kez yaklaşık 5 dakika süreliğine açın. 

• Bakım ve kontrol işlerine ilişkin daha fazla bilgiyi, 
"Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V" (Alman 
Kilitler ve Aksesuar Kalite Güvence Birliği Derneği) 
derneğinin direktiflerinden edinebilirsiniz (http://www.
beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien asp).

Koruyucu.bakım.talimatı
ALU
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5 Sembollerin.açıklaması 

 

Yağlama yerleri (yağ/gres)

Gresleme yerleri (gres)

Standart ayarlama noktası

Güvenlik açısından önemli alan

Dikkat

Uyarı dikkate alınmalıdır

6 Dokümantasyon.ile.ilgili.geri.bildirim

Dokümantasyonumuzun geliştirilmesine katkı 
sağlayacak uyarı ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. 
Lütfen görüşlerinizi e-posta yoluyla bize gönderin: 
dokumentation@siegenia.com

ALU
Koruyucu.bakım.talimatı
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Koruyucu.bakım.talimatı
ALU axxent PLUS-DK/TBT Aksesuar parçaları ALU

7 ALU.axxent.PLUS-DK/TBT

TBT

KPW

 DK

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Daha fazla bilgi ilgili H48.axntLS...tr montaj 
talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!
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ALU
Koruyucu.bakım.talimatı
ALU axxent PLUS-D Aksesuar parçaları

8 ALU.axxent.PLUS-D

 
 

-Daha fazla bilgi ilgili H48.axntLS...tr montaj 
talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!
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Koruyucu.bakım.talimatı
ALU 2200 Aksesuar parçaları ALU

9 ALU 2200

 
 
 
 
 
Uyarı: Köşe elemanı piminin gözlü mafsal parçalarını 
gresleyin, kesinlikle.yağlamayın! 

 
-Daha fazla bilgi ilgili H48.2200LS...tr montaj 
talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!
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ALU
Koruyucu.bakım.talimatı
ALU 2200 Aksesuar parçaları

10 ALU 5100

 
 
 
 
 
Uyarı: Köşe elemanı piminin gözlü mafsal parçalarını 
gresleyin, kesinlikle.yağlamayın! 

-Daha fazla bilgi ilgili H48.5100LS...tr montaj 
talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!
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Koruyucu.bakım.talimatı
ALU 5200 Aksesuar parçaları ALU

11 ALU 5200

TBT

KPW

 DK

 
 
 
 

Uyarı: Köşe elemanı piminin gözlü mafsal parçalarını 
gresleyin, kesinlikle.yağlamayın! 
 

-Daha fazla bilgi ilgili H48.5200LS...tr montaj 
talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!
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ALU
Koruyucu.bakım.talimatı
ALU-DK/TBT200- Aksesuar parçaları

12 ALU-DK/TBT200

TBT

KPW

 DK

Uyarı: Köşe elemanı piminin gözlü mafsal parçalarını 
gresleyin, kesinlikle.yağlamayın! 

 
-Daha fazla bilgi ilgili H48.200LS...tr montaj 
talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!
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Koruyucu.bakım.talimatı
ALU-D300 aksesuar parçaları ALU

13 ALU-D300

Uyarı: Köşe elemanı piminin gözlü mafsal parçalarını gresleyin, kesinlikle.yağlamayın! 

-Daha fazla bilgi ilgili H48.300LS...tr montaj 
talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!
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ALU
Koruyucu.bakım.talimatı
ALU-RB/SF Aksesuar parçaları

14 ALU-RB/SF

 

Uyarı: Köşe elemanı piminin gözlü mafsal parçalarını 
gresleyin, kesinlikle.yağlamayın! 

-Daha fazla bilgi ilgili H48.RBLS...tr veya H48.SFLS...
tr montaj talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!
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