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HUMÁGNESES SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA
Használati útmutató

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, Ön is nagy megelé-
gedéssel használja majd termékünket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék 
felszerelését és használatát illetően, ezért olvassa el figyelmesen, és őrizze meg későbbi átte-
kintésre is.

A készlet részei:
- a háló A része
- a háló B része
- 12 db kétoldalú ragasztószalag
- 20 db rajzszög
- használati útmutató

FELHELYEZÉS
A háló felhelyezése előtt gondoskodjon róla, hogy 
ajtókeret felülete tiszta és száraz legyen. Válassza 
ki a megfelelő rögzítési módot: A befelé nyíló ajtók 
esetében a hálót rögzítse az ajtókeret külső oldalá-
ra. A kifelé nyíló ajtók esetében a hálót rögzítse az 
ajtókeret belső oldalára. Ha elhúzható ajtója van, a 
hálót rögzítse az ajtókeret belső oldalára. Mérje ki 
és jelölje meg az ajtókeret felső részének közép-
pontját. 

Útmutató a felhelyezéshez
1.  Fektesse a háló mindkét (A , B) részét a padlóra úgy, hogy a mágnesek a rajzon látható mó-

don helyezkedjenek el. Figyelje meg, hogy a mágnesek és a rögzítések elhelyezését illetően 
a felső és alsó részek különböznek egymástól. 

2. Ellenőrizze, hogy a mágnesek megfelelően illeszkednek-e egymáshoz.
3.  Vegye le a ragasztószalag egyik oldaláról a védőfóliát és a rajz alapján rögzítse a háló szélére.
4.  Emelje fel az A részt, vegye le a védőfóliát az 1. számú ragasztószalag másik oldaláról is és rög-

zítse vele a hálót az ajtókerethez. Ellenőrizze, hogy a háló megfelelő magasságban van-e, ne 
karcolja fel a padlót. Ismételje meg ugyanezt a műveletet a 2 és 3. számú ragasztószalagokkal.

5.  Emelje fel a B részt, vegye le a védőfóliát a 7. számú ragasztószalag másik oldaláról is és rög-
zítse vele a hálót az ajtókerethez. Ellenőrizze, hogy a háló megfelelő magasságban van-e, ne 
karcolja fel a padlót. Ismételje meg ugyanezt a műveletet a 8 és 9. számú ragasztószalagokkal.

6.  Kapcsolja össze az A és B részt a mágnesekkel. Ellenőrizze, hogy a mágnesek megfelelően 
illeszkednek és tartanak-e. 

7. Rögzítse a 4 - 6. számú, majd a 10 - 12. számú ragasztószalagokat.

Tippek
Ha fém vagy műanyag ajtója van, használja a ragasztószalagokat.
Ha fa ajtója van, rögzítse az hálót a rajzszögekkel (a készlet részei). 
Megjegyzés: A rajzszögeket hagyja az ajtókeretbe rögzítve. 
Ha nem tapadnak megfelelően a mágnesek, igazítson az összeillesztésükön.

Mágnesek
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Tisztítás és karbantartás
Ne használjon súrolószereket és vegyszeres tisztítószereket.
A hálót langyos vízzel benedvesített kendővel törölje tisztára. Nagyobb mértékű szennyező-
dés esetén használjon szappanos vizet. A hálót tisztítás után hagyja megszáradni. A háló nem 
szárítható szárítógépben. 

Biztonsági útmutatások
A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől. Fulladást okozhatnak.
A hálót tartsa megfelelő távolságban hőforrásoktól (tűzhely…).
Ha egészségügyi implantátumokkal rendelkezik (szívritmus-szabályzó), a háló használata előtt 
kérje ki orvosa tanácsát. A mágnesek megzavarhatják az ilyen készülékek működését.
A rajzszögek használatakor legyen nagyon óvatos. Tartsa távol a gyermekektől.
A nem megfelelően felhelyezett termék nem működik hatékonyan.

Figyelmeztetés
A mágneses szúnyogháló nem alkalmas gyermekek és háziállatok őrzésére.
Ne használja azzal a céllal, hogy gyermekeit vagy házi kedvenceit meggátolja abban, hogy 
elhagyják a lakást.

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már 
nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alap-
anyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat 
a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az 
emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. To-
vábbi információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi 
hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos 
büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. 
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmuta-
tóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét 
veszti.

A garancia nem vonatkozik
- a mozgó alkatrészek - rendszeres használat során bekövetkező - természetes kopására
-  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
-  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem 

rendeltetésszerű használat stb.)
- a szerszám leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
-  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek 

használata során fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási 
körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot az egyes alkatrészek és a használati útmutató megváltoztatására a
műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyom-
dai hibákért. 


