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OKENNÍ SÍŤ PROTI HMYZU
Pokyny k instalaci a používání

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste 
nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním 
budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní 
používání sítě ve Vaší domácnosti či kanceláři. Uchovejte 
jej pro jeho případné další použití.

Obsah balení:
- síť
- samolepicí suchý zip
- návod k použití

INSTALACE

Údržba a čišění
Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čističe.
Síť čistěte vlhkým hadrem namočeném ve vlažné vodě. 
Při větším znečištění můžete použít malé množství mý-
dla. Síť pak nechte oschnout. Síť nedávejte do sušičky.

Bezpečnostní pokyny
Obalový materiál držte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpe-
čí udušení.
Udržujte dostatečnou vzdálenost sítě od zdrojů tepla 
(sporák, atd.). 
Výrobek nemusí správně fungovat, není-li správně 
nainstalován.

Varování
Síť do okna neslouží jako bariéra pro děti nebo domácí 
mazlíčky, nepoužívejte ji za účelem zabránění útěku 
dětem nebo domácím mazlíčkům

Ochrana životního prostředí
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrob-
nosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu 
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli 
závadu, kontaktujte servisní oddělení. 

Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přilože-
ném návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, 
pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v dů-

sledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou 

výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běž-
nému opotřebení … ) 

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými 
podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, 
nárazu, úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, 
použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpe-
čeny proti mechanickému poškození při přepravě nese 
riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návo-
du k použití a neručí za možné tiskové chyby. 

1.  Očistěte a odmastěte 
rám okna na místech,   
kde budete nalepo-
vat suchý zip.

4.  Nalepte a vypněte síť 
na suchý zip.

2.  Nalepte suchý zip po 
celém obvodu rámu 
okna.

5.  Ořízněte přebyteč-
nou síť.

3.  Po nalepení vyčkejte 
hodinu.

6.  Kartáčkem zapracuj-
te síť lépe do zipu.


