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Szúnyoghálók használati és karbantartási útmutatója
Minden esetben tartsa be a szunyoghálókra leírt használati és karbantartási utasításokat, a nem leírás szerinti használat a szunyogháló
elemeinek károsodásához vezethet amire a garancia nem terjed ki!
Törésekre, roncsolódásokra csak akkor van garancia, ha az nem a helytelen használatból vagy külső behatások és időjárási tényezők hatására
keletkezetek.
Kérjük olvassa el figyelmesen a tájékoztatót!
A szúnyoghálók használatával és karbantartásával kapcsolatban az alábbiakat érdemes tudni és betartani.
Szúnyoghálók használata és karbantartása
Mindenekelőtt hangsúlyozni kell, hogy a szúnyoghálók (rovarhálók) főleg a repülő rovarok ellen védenek, de a mászó bogarak ellen kevésbé hatékonyak,
mert a bogarak a mozgó felületek között megtalálhatják azokat az apró, nem tömíthető réseket amin keresztül (a hálót megkerülve!) a lakás belterébe
bejuthatnak!
A háló tisztításhoz használjon finom kefét vagy rongyot,semmi esetben sem éles tárgyat vagy erős kefét. Háló átmosásához használjon langyos
szappanos vizet! A tisztítás során keletkezett hálósérülésekre nem terjed ki a garancia
Szúnyoghálók két nagy csoportra oszthatóak, a fixkeretes és a mozgatható típusokra. Míg a fixkeretes szúnyoghálók használata adott, azaz a
felszerelésüket követően nem kell velük semmit sem csinálni, addig a mozgatható kivitelűeknél az alábbi dolgokra érdemes odafigyelni.
1. A mozgatható szúnyoghálónak két fő típusa létezik, a fentről lefelé húzhatók és az oldalra húzhatók. Mindkét típust rugó húzza fel vagy vissza a tokba,
ebből adódóan soha nem szabad a rögzített helyzetből kiakasztott szúnyoghálót elengedni, mert egyrészt a csapódó szúnyogháló balesetveszélyes,
másrészt az addig megfeszített rugóerő hirtelen felszabadulásának hatására a szúnyogháló mozgó része fel vagy oldalra csapódik (típustól függően) és
ilyenkor a szúnyogháló alkatrészei deformálódhatnak, eltörhetnek. A fentiek hatására használhatatlanná vált szúnyoghálók elvesztik jótállásukat.
2. A fentről lefelé húzható rolós szúnyoghálók lehúzása mindig úgy történjen, hogy az alsó elem (amit majd be kell akasztani a fix alsó keretbe) vízszintes
legyen, ekkor az üvegszál-erősített szúnyogháló mindkét oldala egyformán tekeredik le a tokból. . Széles ablak esetén a zárólécet két kézzel azonos
erővel húzza lefelé,majd akassza a helyére! Felengedéskor a zárólécet nyomja kissé lefelé. A szunyogháló záróléce autómatikusan kiakad a helyéről,
középen megtartva lassan engedje fel a hálót, széles ablak esetében a felengedést szintén két kézzel végezze!
Viszont ha nem vízszintesen húzzuk le hanem féloldalasan, akkor a háló a szerkezet egyik vége felé fog rendeződni ami előbb vagy utóbb a háló
sérüléséhez vezet a szúnyogháló kicsúszhat a vezetősínből ez által károsodhat!
Ha a rolós szúnyoghálót visszaengedve az nem tekeredik teljesen fel, azaz a háló nem megy vissza teljesen a tokba, akkor egy lehúzást követően lassan
engedjük újra vissza. Ha most tökéletesen visszatekeredne, akkor valószínű, hogy előzőleg nem vízszintesen volt lehúzva a háló és a szerkezet egyik
oldalhoz hozzáérve fékezte a visszafutást. Viszont ha ekkor sem tekeredne teljesen fel, akkor nagy valószínűséggel a rúgóerő gyengüléséről van szó (ez
egy idő után természetes jelenség) aminek a kijavítása szakemberre tartozik.
3. A szúnyogháló kis mértékben látható színe olykor hátrány is mert előfordul, hogy főleg a gyerekek és idősek nem veszik észre az erkélyajtón lévő
behúzott szúnyoghálót és úgymond „átmennek rajta” és ilyenkor óhatatlanul kisebb vagy nagyobb mértékben sérül a háló. Ebben az esetben a háló
cseréjére nem terjed ki a garancia
4. Amikor az oldalra húzható szúnyoghálókat behúzzuk egy süllyesztett profilban lévő mágnes csík rögzíti a mozgó hálórészt, ezért ügyelni kell arra, hogy
a két mágnes csík tökéletesen felfeküdjön egymásra, mert ha csak a húzott oldalon lévő mágnes csík egyik oldala érintkezik a fixen beépített mágnessel, a
másik széle pedig az alumíniumprofilra fekszik fel, akkor könnyen megszűnhet a „tapadásuk” és a mozgó szárnyrész kivágódhat, ami egyrészt
balesetveszélyes másrészt a termék rongálódását eredményezheti. Gyermekeiket tanítsák meg a helyes szúnyogháló ajtó használatra mert a legtöbb
esetben a háló sérülését ők okozzák!
5. Szúnyogháló nyílóajtó esetén kérjük hogy az ajtó nyitására és zárására a kilincset vagy a rugdosót használja! Az ajtó hálóját NE nyomja meg ,mert a
háló hullámosodhat és sérülhet,kijöhet a keretből ! Ha nyitáshoz a rugdosót használja kerülje az erős rúgást csak lágyan nyomja meg a sérülések
elkerülése érdekében! Gyermekeiket tanítsák meg a helyes szúnyogháló ajtó használatra mert a legtöbb esetben a háló sérülését ők okozzák!
Figyeljen arra hogy az ajtó csukódásakor semmilyen tárgy ne akadályozza az útját, ezáltal elkerülhető a háló vagy az elemek sérülése
6. Plisse szúnyogháló ajtó esetén különösen ügyelni kell az alsó vezetősín tisztán tartására mivel a sínben felhalmozódott szennyeződés az ajtó
működését akadályozhatja , háló és zsinórszakadáshoz vezethet! Az alsó profil tisztítása időközönként ajánlott a meghibásodások elkerülése érdekében!
Az ajtó nyitását minden esetben a kilincsel végezze, különben a háló sérülhet! Ezt a típusú szúnyogháló ajtót nem ajánljuk olyan helyre ahol kisállatok
élnek! Soha ne dőljön neki a hálónak mert az a háló és a zsinórzat szakadásához vezet! Garancia hálóra és zsinórcserére csak ezen tanácsok betartása
mellett lehetséges! Gyermekeiket tanítsák meg a helyes szúnyogháló ajtó használatra mert a legtöbb esetben a háló sérülését ők okozzák!
7. Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba akadályozná a szúnyoghálók rendeltetésszerű működését az állagmegóvás érdekében azonnal értesíteni kell a
szúnyoghálók gyártóját, felszerelőjét.
8. Ha jótállási idő alatt az esetlegesen előforduló hibát házilagosan vagy akár más céghez tartózó szakemberrel próbálják elhárítani, akkor a szúnyogháló
jótállása megszűnik!
A fent leírtakat elolvastam, tudomásul vettem és tisztában vagyok vele hogy mi a helyes használati mód, és mi nem tartozik a garanciális javítás
körébe!

