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Perigo de queda, janela aberta.
Não deixe a janela aberta sem supervisão.PERIGO

Perigo de esmagamento ou entalamento. 
Ao fechar a janela, verifique que não há nenhuma parte 
do corpo entre a folha e o aro da janela.

AVISO

Avaria ou dano na janela por abertura excessiva da folha. 
Não pressione a folha em movimento contrario

Avaria ou dano na janela por peso excessivo da folha. 
Não adicione peso adicional a folha.

Se a manutenção não foi realizada a garantia perde a sua 
validade.

1. Instruções de Segurança

1.1 Explicação dos simbolos de segurança



Instruções de Segurança

Perigo de lesões por movimentos indesejados da folha, 
por exemplo, corrente de ar. 
Não deixe a janela aberta se fizer vento ou então colo-
que-a na posição de basculante.

Avaria ou dano na janela por abertura excessiva da folha. 
Não pressione a folha em movimento contrario

Avaria ou dano na janela por peso excessivo da folha. 
Não adicione peso adicional a folha.

Danos na folha por objectos entalados. 
Não coloque objectos entre a folha e o aro.

Garantia

Leia as instruções de segurança e as instruções de manutenção e manuseamento.

A conformidade com as indicações e instruções é essencial para manter quais-
quer direitos de garantia.

Perigo de queda, janela aberta.
Não deixe a janela aberta sem supervisão.PERIGO

Perigo de esmagamento ou entalamento. 
Ao fechar a janela, verifique que não há nenhuma parte 
do corpo entre a folha e o aro da janela.

AVISO

AVISO
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 Antes da montagem das janelas, verifique se a ferragem está limpa o suficiente, oleada e devidamente afina-
da de acordo com as instruções de manuseamento e manutenção.
 Verifique se existem peças, aparas metálicas ou outros materiais, que impeçam o correto funcionamento da 
ferragem. Assegure-se que as ferragens estão limpas (sem resíduos de obra), o pô de cimento, gessos ou poeiras de 
pedra, quando húmidos, são altamente agressivos para a superfície da ferragem, por essa razão esses materiais 
devem ser removidos e a ferragem limpa antes do funcionamento inicial.
 No caso de ter que limpar a superfície da ferragem, deverá efetuar uma manutenção preventiva inicial, com 
spray auto-lubrificante e com capacidade lubrificantes (sugerimos o spray L-81CF-1101 da Cruzfer) e se necessário 
um óleo mineral simples e não vegetal, nos pontos de contacto, conforme desenho da página 9/15.
Verifique se existe desgaste das peças, marcas de impacto, parafusos desapertados, folgas e desajustamentos. Em 
caso de desgastes excessivos, deverá reajustar as folgas efetuando os ajustamentos conforme ponto 4.4 da página 
13/15. Se não for possível a afinação em conformidade com o bom funcionamento deverá providenciar a sua troca 
por um profissional da área.
 Os mecanismos da ferragem são elementos mecânicos que transmitem o movimento para as diferentes 
posições da janela, pela sua complexidade de funcionamento deverá estar atento aos pequenos detalhes que 
possam impedir o seu correto funcionamento.
 Uma correta manutenção assegura uma maior durabilidade das ferragens, uma manutenção preventiva 
evita rutura das mesmas.
 Após a sua normal utilização, deverá verificar periodicamente (página 8/15) e efetuar a manutenção em 
conformidade.
 A ferragem tem um tratamento de superfície zincada e passivada, a superfície da ferragem apresenta uma 
grande capacidade de resistência á corrosão atmosférica, no entanto deverão ser efetuados os procedimentos de 
manutenção preventiva com a periodicidade descrita.
 As limpezas da ferragem deverão ser feitas com um pano, com líquido químico neutro, sem aditivos abrasi-
vos, nunca deverá utilizar líquidos alcalinos ou ácidos (por exemplo, detergentes domésticos á base de ácido e alcali-
nos, com base de vinagre, ácidos para limpeza de pedra, azulejos vidros etc.), é também desaconselhável utilização 
de spray WD 40 ou semelhante, pois ataca a camada superficial da ferragem.
 Deve igualmente ventilar a camara da ferragem (abrindo a janela), com alguma periodicidade, de maneira a 
evaporar possíveis humidades que se depositam na superfície da ferragem e que após a ausência de oxigénio vai ser 
um facilitador de oxidação e a origem da corrosão.
 Em caso de aparecimento de sintomas de corrosão branca, (sinal de oxidação da camada superficial da ferra-
gem) deverá retirar a mesma com uma escova de pelo pouco abrasiva e de seguida aplique um spray de proteção 
contra a corrosão e auto lubrificante (a Cruzfer aconselha a utilização do Spray L-81CF-1101). Esta ação impede a 
passagem da corrosão, da camada superficial do tratamento de superfície, para a liga de aço da ferragem.
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0,00,20,40,60,81,0

2. Verificação Técnica
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Posição  Basculante

Posição  Batente

Posição  Fechada

Posição  Basculante

Posição  Batente

Posição  Fechada

Posição  Basculante

Posição de microventilação

Posição  Batente

Posição  Fechada

3.2 Ferragem oscilo batente com dispositivo de microventilação

3.1 Ferragem oscilo batente 

3.3 Ferragem oscilobatente, abertura lógica

3. Operação
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4.1 Inspeção
Con�rme que toda a ferragem que implique algum nível de segurança na janela está devidamente 
�xada, veri�que se existe algum desgaste existente.

• Con�rme se o �el do suporte compasso x (lubri�cação/ lubri�que todos os pontos assinalados na 
pagina 13) está bem colocado. Caso não esteja, empurre o �el para cima na parte de baixo até este 
estar no topo da peça.
•  Veri�que se existe alguma folga nos parafusos. Aperte qualquer parafuso que esteja solto com chave 
apropriada
Atenção: qualquer parafuso que esteja “moido” e que não se �xe na rosca da ferragem terá que ser 
substituído com parafusos de reposição (E-12566-**-0-1).
• Se existirem peças de ferragem com desgaste/ com defeito ou com os parafusos moídos, contate 
uma empresa que lhe faça a manutenção.

As janelas e as portas devem sempre poder abrir sem bater no chão/ aro. Especialmente nos casos 
onde não leva per�l inferior deverá ser sempre mantida a distância até ao chão.

Para todos estas situações, assegure que as janelas sejam instaladas por um pro�ssional da área.

Recomenda-se que regularmente veri�que a superfície das janelas assim como dos vidros e mandar 
reparar qualquer dano.
Não é permitido pintar ou envernizar qualquer parte da ferragem.

4. Manutenção e Limpeza

Empresa  Cliente Final

Verificação das peças relevantes à segurança das janelas

Verificação quanto ao desgaste das peças

Verificação do bom funcionamento de todas as peças moveis

Verificação de todos os pontos de fecho

Apertar qualquer parafuso caso seja necessário

Substituição de parafusos danificados

Substituição de paças que sejam necessárias

Lubrificar as peças moveis com um lubrificante não resinoso e sem 
ácido de uma loja especializada
Lubrificar vedante de borracha com  lubrificante não resinoso e 
sem ácido
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4.2 Manutenção

As janelas/porta estão equipadas com ferragem certi�cada da marca Gretsch-unitas. 
Tanto as janelas/portas estão sujeitas a um desgaste natural.
A suavidade de movimento das ferragens para janela/porta assim como o seu tempo de vida útil, 
dependem do seu cuidado e manutenção.
Os trabalhos de manutenção que se façam de forma inadequada podem causar danos materiais/físicos.
Para uma manutenção adequada tenha em conta as seguintes recomendações: 
 • Utilize uma área onde possa trabalhar á vontade antes de iniciar.
 • Se o local onde coloca a janela/porta se encontra limpo e arrumado
 • Certi�que-se que a janela/porta estão fora de locais de passagem.
 • Não retire a janela do vão só um técnico quali�cado o poderá fazer.
 • Veri�que em determinados intervalos de tempo regulares se a ferragem está em condições,   
 sem danos ou deformações.
 • Lubri�que todos os componentes móveis com um lubri�cante não resinoso e sem ácidos.

Os intervalos de manutenção necessários são efetuados conforme a tabela

A inspeção e manutenção devem ser realizadas e documentadas de acordo com as especi�cações.

Intervalo de manutenção -
vantes para segurança D para segurança C

Hoteis/ escolas Semestral Anual ou Semetral

Escritórios e áreas públicas Anual ou Semestral Anual

Vivendas Anual Anual

* Em áreas próximas do mar ou em áreas onde a areia pode ser arrastada pelo ar, recomendamos 
intervalos trimestrais

Retire o excesso de gordura dos pontos de lubrificação

Recomendamos que realize um contrato de manutenção.

Em caso de surgirem avarias que não permitam o bom funcionamento da janela, é necessário 
contactar um especialista.

Se a manutenção não foi realizada a garantia perde a sua validade.
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O fabricante de janelas e portas aconselha a realizar a 
manutenção das mesmas, uma vez por ano.

• Lubrificar todas as partes moveis e todos os pontos 
de fecho da ferragem (   ) garantido assim o bom 
funcionamento da ferragem.

• Solte com cuidado a roseta da manete, rode e 
reaperte os parafusos da mesma

• Verifique os parafusos dos suportes da dobradiça e 
do compasso, no aro.

O quadro representado das ferragens mostra as disposições dos pontos de lubrificação não tem 
que coincidir com o mesmo número de pontos que estão no quadro.
O número de pontos varia em função das alturas e larguras, e solução técnica para janela/porta 
utilizada pelo fabricante
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Lubrificação dos pontos essenciais  C

Lubrificar (com lubrificante não resinoso e sem ácidos)

Limpeza (objeto não resinoso e sem ácidos)
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Limpeza/lubrificação dos pontos essenciais para garantir segurança D
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4.3 Cuidados 

Para a limpeza, use apenas produtos de limpeza neutros diluídos em pH neutros. Nunca 
use objetos pontiagudos, produtos abrasivos ou produtos de limpeza agressivos (como 
produtos que contenham ácido ou vinagre), pois eles podem afetar o tratamento de 
proteção contra corrosão. 
Cuidado para que não entre água nas ferragem durante a limpeza. Seque cuidadosa-
mente a ferragem após a limpeza e lubri�que a superfície levemente com um óleo não 
resinoso e sem ácido, limpando com um pano macio e sem �os. 
Evite vapores agressivos na área das janelas e de portas, como ácido acético, amônia, 
cloro, ácido tânico, etc. Não use selantes ligados a vinagre ou ácidos. Esses selantes e a 
sua evaporação pode atacar a superfície da ferragem. 
Remova todas as impurezas existentes, pois elas podem prejudicar a função e a proteção 
da superfície da ferragem. 
Se for realizado um tratamento de superfície de janelas ou de portas com tinta ou verniz, 
as peças de ferragem devem ser protegidas contra as impurezas com o tratamento 
descrito acima.
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4.4 Ajustes

Afinação de uma folha pelo lado das dobradiças no sistema (UNI-JET D, S)

Ajustar a pressão da folha no 
braço de compasso

Ajustar a 
lateral da folha no 
suporte de dobradiça 

Elevação do 
descanso 
da folha

Ajustar a pressão da 
folha no suporte de 
dobradiça 

Ajustar a lateral da 
folha no braço de compasso

Tamanho 4

Ajustar a 
pressão da folha 
nos pontos de fecho

Recomendamos que os 
trabalhos de manutenção 
sejam realizados por um 
especialista.

* Chave Torx tamanho 15
   Chave sextavada/ Allen tamanho 4
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Afinação de uma folha pelo lado das dobradiças no sistema oculto (UNI-JET SCF)

* Chave Torx tamanho 15
   Chave sextavada/ Allen tamanho 4

Ajustar a pressão da folha
no braço de compasso

Ajustar a lateral da folha no 
suporte de dobradiça 

Elevação do 
descanso 
da folha

Ajustar a pressão da 
folha no suporte de 
dobradiça 

Ajustar a lateral da 
folha no braço de compasso

Tamanho 4

Ajustar a 
pressão da folha 
nos pontos de fecho

Recomendamos que os 
trabalhos de manutenção 
sejam realizados por um 
especialista.

Ajustar a pressão da 
folha no braço de 
compasso

Ajustar a pressão 
da folha no braço 
de compasso
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4.5  Garantia

Tenha em conta as instruções de segurança e as indicações sobre a manutenção e instruções de utilização

O cumprimento destas indicações e instruçoes são imprescindíveis para poder manter os seus direitos de 
garantia de material


