
Moskitiera do drzwi balkonowych z magnesami Infactory 

(NC8846 / NC8847 / NC8848)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• moskitiera

• samoprzylepne paski na rzepy

• pinezki

• instrukcja obsługi.

Przygotowanie

• Sprawdź,  czy  drzwi  w wybranym miejscu  mogą być  całkowicie  zakryte  siatką  przeciw

owadom.

• Upewnij się, że na ościeżnicy jest wystarczająco dużo możliwości mocowania.

• Zwróć uwagę na kierunek otwierania drzwi.

• Oczyść i osusz powierzchnie ramy drzwi, do których ma być przymocowana siatka przeciw

owadom.

Użytkowanie

• Przymocuj  siatkę  przeciw  owadom do  ramy  drzwi.  Do  mocowania  służą  dołączone  do

zestawu samoprzylepne paski na rzepy oraz pinezki.

• W celu zamocowania za pomocą pasków samoprzylepnych należy oddzielić od siebie strony

z  rzepami.  Następnie  usuń  folie  ochronne  z  samoprzylepnych  stron  taśm  rzepowych.

Przymocuj  taśmy  z  rzepami  do  ramy  drzwi  i  do  nałożonego  paska  brzegowego  siatki

przeciw owadom w równych odstępach, tak aby taśmy z rzepami prawidłowo się zamknęły.

• W przypadku  mocowania  za  pomocą  pinezek  należy  przymocować  listwę  krawędziową

siatki przeciw owadom do ramy drzwi w równej odległości za pomocą pinezek.

• Aby  przejść  przez  siatkę  na  owady,  należy  delikatnie  oddzielić  rękami  magnetyczny

mechanizm zamykający w środku siatki. Siatka na owady zamyka się wtedy automatycznie.

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.



• Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.

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

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od ognia i wysokiej temperatury.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.


