
Moskitiera na okno balkonowe | Pearl (NC8574)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• moskitiera

• pinezki

• samoprzylepne paski na rzepy

• instrukcja obsługi.

Montaż

1. Moskitiera  nadaje  się  do  mocowania  do

drzwi z ramami z tworzywa sztucznego lub

drewna.

2. Aby przymocować moskitierę do plastikowych ram drzwi, należy użyć samoprzylepnych

pasków z rzepami, aby zapobiec uszkodzeniu ramy.

3. W przypadku drewnianych ościeżnic  drzwiowych  można użyć  również  pinezek.  Należy

jednak pamiętać, że pinezki pozostawiają małe otwory w ramie.

Przy użyciu pinezek

1. Wyrównaj siatkę tak, aby pary magnesów, które należą do siebie, były

zwrócone do siebie.

2. Umieść siatkę na ościeżnicy drzwi i przymocuj ją dookoła za pomocą

dostarczonego materiału mocującego. Upewnij się, że siatka na muchy

całkowicie wypełnia ramę drzwi i że nie ma szczelin pomiędzy ramą

drzwi a siatką.

Przy użyciu pasków na rzepy

1. Wyrównaj siatkę tak, aby pary magnesów, które należą do siebie, były

zwrócone do siebie.

2. Zdejmij  jeden  z  papierów  z  każdej  z  dostarczonych  podkładek

samoprzylepnych.



3. Przymocuj podkładki samoprzylepne w regularnych odstępach do krawędzi z tyłu siatki na

muchy.

4. Teraz  umieść  siatkę  na  ościeżnicy  drzwi,  zdejmij  drugi  papier  ochronny  z  podkładek

samoprzylepnych i przymocuj ją mocno do ościeżnicy drzwi.

Czyszczenie

Nie należy używać żrących lub ściernych środków czyszczących do czyszczenia przedmiotu. W

razie potrzeby przetrzyj siatkę wilgotną ściereczką. 

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie.

• Nie należy zanurzać produktu w wodzie oraz innych płynach.

• Dzieciom nie wolno wspinać się po siatce ani wieszać się na niej.

• Pola  magnetyczne  magnesów  stałych  mogą  zakłócać  pracę  wrażliwych  urządzeń

elektronicznych. Dlatego należy trzymać urządzenia elektroniczne i magnetyczne nośniki

danych z dala od magnesów. W razie wątpliwości, osoby posiadające elektroniczne implanty

medyczne (np. rozruszniki serca) powinny skonsultować się z lekarzem przed ich użyciem.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.


