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HUSZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA
Használati és telepítési útmutató

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termé-
künket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a 
termék felszerelését és használatát illetően, ezért olvassa 
el figyelmesen, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

A készlet tartalma:
- háló
- öntapadós ragasztószalag
- használati útmutató

TELEPÍTÉS

Karbantartás és tisztítás
Ne használjon súrolószereket és vegyszeres tisztítósze-
reket. A hálót langyos vízzel benedvesített kendővel 
törölje tisztára. Nagyobb mértékű szennyeződés esetén 
használjon szappanos vizet. A hálót tisztítás után hagyja 
megszáradni. A háló nem szárítható szárítógépben.

Biztonsági útmutatások
A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől. Fulla-
dást okozhatnak.
A hálót tartsa megfelelő távolságban hőforrásoktól 
(tűzhely…). 
A nem megfelelően felhelyezett termék nem működik 
hatékonyan.

Figyelmeztetés
A szúnyogháló nem alkalmas gyermekek és háziállatok 
őrzésére. Ne használja azzal a céllal, hogy gyermekeit 

vagy házi kedvenceit meggátolja abban, hogy elhagyják 
a lakást.

Környezetvédelem
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megron-
gálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a 
készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem 
szedje szét alapanyagai 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 sú-
lyosan károsíthat. További 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 termék állapotában bármilyen hibát 
észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben 
mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. 
A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat 
és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia 
érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
•  a rendszeres használat során bekövetkező természetes 

alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő 

meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. 

klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetés-
szerű használat stb.)

•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következté-
ben keletkezett mechanikus sérülésekre.

•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő 
kiegészítők használata során fellépő meghibásodások-
ra.

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

1.  Tisztítsa meg és 
zsírtalanítsa az 
ablakkeretet.

4.  Ragassza fel és 
feszítse ki a hálót a 
ragasztószalagokra.

2.  Ragassza fel a 
ragasztószalagot 
az ablakkeret teljes 
felületére.

5.  A széleken vágja le a 
felesleges hálót.

3.  Felragasztás után 
várjon egy órát.

6.  Kefével nyomja rá 
és rögzítse a hálót a 
ragasztószalaghoz.


